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Vi har lige sluppet coronaens skygge, 
hvorefter nye store verdensbegivenheder 
ændrer vores hverdag. I Frederikssund 
Kommune holder vi alligevel fanen højt 
og lader os ikke vælte – for det er sådan 
vi er. Og det er der god grund til. Med en 
bolig i vores kommune sikrer du dig ro, 
nærvær, natur og oplevelser i din 
hverdag samt en grøn fremtid.
Frederikssund kommune er det blå-
grønne Fjordland med to fjorde og tre 
kyststrækninger, badestrande og skove, 
marker og enge med rige muligheder 
for skønne naturoplevelser lige uden for 
hoveddøren – om du vil vandre, cykle, 
sejle kajak eller blot være til. Vi er levende 
bysamfund, hvor fællesskaber og 
foreningsliv er nøglen til livslange 
bekendtskaber og initiativrige ildsjæle. 
Hos os er der plads til at udfolde sine 
idéer, være en del af et hold og skyde 
bolden i mål. Vi har højt til loftet og plads 

til alle faser i livet. Dejlige børnehuse, 
stærke skoler og uddannelsesinstitution-
er så grundstenen er lagt for en god 
fremtid – om det skal være en 
erhvervsuddannelse, en studenterhue 
eller handelens vej. Grobund for læring, 
gode studiemiljøer og en fantastisk 
start på livet. Vi har et solidt erhvervsliv 
gennem store industrivirksomheder, 
små og mellemstore selskaber eller et 
spændende iværksættereventyr. Vi har 
masser af handelsmuligheder, mange 
markedsdage og gårdbutikker. Vi har 
et mangfoldigt og farverigt kulturliv, 
der nærer sjælen, hvor slotte, museer 
og gallerier danner rammen for historie 
og kunst – lokalt såvel som internationalt. 

Vores placering er unik. Med den korte 
afstand til Hovedstaden er Frederikssund 
Kommune koblet på S-togsnettet for dig, 
der ønsker at pendle til arbejde. 

En motorvej er lige på trapperne, der 
sikrer dig hurtig adgang til vores skønne 
kommune. Alt dette forpligter. 
Derfor tænker vi grønt i alt, hvad vi gør. 
Bæredygtighed er kommet for at blive 
– både for miljøet, for dig, for mig og for 
vores fælles fremtid. Bæredygtighed 
er også det sociale. I Frederikssund 
Kommune vil vi fællesskabet - vi vil passe 
på hinanden. For vi ved, at tryghed og 
omsorg er rammen for det gode liv. 
Et liv med energi, livsglæde og det at 
tilhøre samfund. Både det store og det 
lokale. I købstaden, på landet, i vores små 
og større byer eller i vores nye by Vinge. 

Rigtig god fornøjelse med udstillingen.
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DESIGN
NYHED

¬ NORDIC ATMOSPHERE
Oplev Nordic Atmosphere i din lokale HTH-butik, hvor du altid 
kan vende din køkkendrøm med vores køkkeneksperter. 
Du kan også se mere på hth.dk

Intet bygger selvtillid som en stærk hjemmebane. Der, hvor du bliver mødt med 
åbne arme og kærlige krav. Hvor du både lader op og slår dig løs. Med vores 
designnyhed Nordic Atmosphere har vi skabt de perfekte rammer for familie-
livet. Et køkken i et enkelt nordisk design, der inviterer til både nærvær og 
samvær. 

De riflede fronter i mørk egetræsfinér flyder sammen i rene linjer – en smuk 
detalje der går igen i de eksklusive vitrineskabe. Sammen med de glatte 
skuffefronter i Mørk Sand skaber de en elegant og fortrolig atmosfære. Der er 
meget, du skal stå på mål for i livet. Nogen står ligefrem på mål for Danmark. 
Men her skal du bare være dig selv. Se, det er køkkenkærlighed, der holder.

LIVETS VIGTIGSTE 
HJEMMEBANE

HTH_NordicAtmosphere_Magasinann_210x297_DK.indd   1HTH_NordicAtmosphere_Magasinann_210x297_DK.indd   1 03.03.2022   16.4003.03.2022   16.40

Smuk natur
Skibby Bakke er omgivet af smuk natur og der vil blive 
etableret en cykel og vandresti som ender med at være 
275 km lang. Stien vil blandt andet føre ud til vandet, hvor 
man både fi nder Isenfjord og Roskildefjord. Her er der rig 
mulighed for at fi ske, sejle og bade. Sandstranden ved 
Dalby Huse med lavtvandsområde er især populær. 
Midt mellem Skibby og Selsø Slot ligger naturhaven 
Møllekrog og fuglereservatet ved Selsø Sø. Sjællands største 
naturreservat ligger lige øst for Skibby og hedder 
Skjoldungerne Land. Derudover har området også 3 
godser; Svanholm, Egholm og Krabbesholm som 
indbyder til lange gåture og fantastiske oplevelser 
i smuk natur med masser af historie.

Skoler og indkøb
I Skibby fi nder man både et bredt udvalg af specialbutikker 
og gode muligheder for indkøb i dagligvarebutikker. 
Derudover er der gode offentlige forbindelser til større 
byer som Frederikssund og Roskilde, og kort afstand til 
den nye Kronprinsesse Mary bro der gør det muligt at nå 
København på cirka 45 minutter. I byens østlige udkant 
ligger Fjordlandsskolen og i den sydlige ende af byen 
fi nder man Skibbyhallen med idrætsklubber for fodbold, 
håndbold, badminton og meget mere. Derudover er der 
børnepasning i form af dagplejere og planer om en ny 
børnehave.

Skibbys historie
Faktisk har man fundet tegn på, at halvøen Horns Herred 
har været beboet siden kort efter istiden, så det er bestemt 
ikke noget nyt, at området er populært. Skibby omtales først 
i Kong Valdemars Jordebog i 1240, men størrelsen på Skibby 
Kirke, som menes at stamme fra 1100-tallet, vidner om, at 
byen havde en vis regional betydning. Også de mange 
gravhøje i området, bevidner at mennesker altid har kunnet 
lide at bo her. Indbyggertallet er stille og roligt vokset op 
igennem tiden og har i dag rundet omkring 3200 
indbyggere.

Sammenhæng & bæredygtighed
I dag byder Skibby på et velfungerende lokalsamfund og er 
et attraktivt sted at bo for alle aldersgrupper. Her er noget 
for alle og målet er, at Skibby Bakke skal udvide og skabe 
en helhed sammen med byen. Området planlægges med 
respekt for terrænet og fokus på bæredygtighed, så det 
gavner miljøet på længere sigt og viderefører de stærke 
værdier, som egnen allerede tænker i.

Et sted hvor du kan blive en del af 
et velfungerende lokalsamfund 

med indkøbsmuligheder, 
skole, institutioner og smuk natur 

omkring dig. Skibby Bakke er et nyt 
boligområde i direkte forlængelse 
af det oprindelige Skibby. Målet er 

at skabe en helhed og forbinde 
det nye boligkvarter med byen 

og skabe et område, som er 
til glæde for hele byen.

Om Skibby
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Indgang

Flot gårdhavehus på 170 m² med sorte mursten Støjer B543 
Lyra med fuger i antracit. Taget er med betontagsten i sort. 
Rationel Aura Plus Premium træ/alu lavenergi 3-lags 
vinduer, hvide indvendigt og antracit udvendigt. Stor integreret 
dobbelt carport med træbeklædt redskabsrum. Tagrender 
og nedløbsrør i sort aluminium. Huset står i stramt moderne 
udseende med sadeltag uden udhæng og opmurede gavle 
mod vest.

Køkkenet er i gårdhavehuset hjertet i boligen som forbinder 
børneafdelingen, kontor og bryggers med forældreafdelingen
og stuen. Børneafdelingen kan lukkes af med en glasdør.
Børnene kan følge med i madlavningen fra alkoven, og 2 stk. 
ovenlys lukker morgensolen ind i køkkenet. I gangen er monteret 
en lyskanal der lukker naturligt lys ind, og kan bruges som lampe 
når mørket falder på. Fra køkken/alrum er udgang til terrassen 
i gårdhaven, som er orienteret direkte mod vest og giver både 
mulighed for at nyde aftensolen, men også sidde i læ og 
ugeneret. Det store badeværelse er lavet med dobbeltbrus, 
og entreen er beklædt med moderne trælameller, som også 
giver en god akustik.

Huset har gennemgående køkken/alrum med 15° hævet loft
som giver højt til loftet. På gulve i bryggers, entré og begge 
badeværelser herunder vægge i bruseniche er der pålagt 
fl otte klinker i 60 x 60 cm. Loftet i hele huset er beklædt med 
glatte hvide gipslofter og med akustikplader i køkken/alrum. 

Smukke akustik designkork Cayman Oak i køkken/alrum, stue, 
soveværelse, kontor, walk-in og værelser. Alt inventar er fra HTH. 
Huset er som standard altid med varmegenvindingsanlæg,
som sikrer et perfekt indeklima og lavere energiforbrug. 
Opvarmning med luft-til-vand varmepumpe. 
Husets energimærke er A2015.

Milton Huse er en økonomisk solid, landsdækkende og familie-
ejet virksomhed. Sidste år tegnede og byggede Milton Huse 
1.900 enheder. Ikke to huse er ens. Hos Milton Huse får du 
professionel rådgivning, nærvær i relationen og en tryg 
oplevelse fra idé til nybygget hus. Din Milton Huse byggeråd-
giver er med dig hele vejen. Og så elsker vi at inspirere og 
dele kreative idéer, tips og erfaringer fra nybygger til nybygger, 
nyttig viden fra kompetente fagfolk og fx plantegninger, som 
plukbare idéer lige til at bygge videre på. Læs med på bloggen, 
bestil nybyggermagasinet “Ét hjem/By Milton” eller abonnér på 
e-news.  Find din egne stil - og lad tegnestuen sætter stregerne 
til dit næste hjem. Personligt og med omhu.

Plantegning 1:130

Gårdhavehus på 170m2

med dobbelt carport

Generatorvej 6, 2730 Herlev
Tlf: 75 62 43 00
Mail: info@miltonhuse.dk 
Hjemmeside: www.miltonhuse.dk
Grundlagt: 2013
Antal enheder i 2021: 1.900
Kategori: Enfamilie- og rækkehuse
Geografi : Hele Danmark

Havholm Agervej 20

Byggefakta

Beboelse: 170 m²
Integreret carport: 48 m²
Redskabsrum: 12 m²
Byggegrund: 700 m²
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Murermestervillaen

anno 2022

Du træder ind over dørtærsklen. 
Det første, du møder, er den elegante hall med over fem meter 
til loftet og et fænomenalt lysindfald, der strømmer ind fra de 
sammenbyggede ovenlysvinduer langt oppe over dit hoved. 
På klare nætter kan du og familien se stjernehimlen herfra. 

Hvor er du? 
I en murermestervilla fra forrige århundrede med imponerende 
arkitektur, smukke detaljer og håndstrøgne mursten? 
Tæt på. Og så alligevel ikke. For du befi nder dig i vores 
nyfortolkning af den klassiske murermestervilla. 

En bolig, hvor vi har kombineret den klassiske, arkitektoniske 
elegance og stolte håndværkertraditioner med byggeteknisk 
nytænkning. Naturligvis med et meget lavt energiforbrug. 
Vi har skabt en moderne klassiker. 
Murermestervillaen anno 2022.

Gesimser bryder overfl aden
På gavle og facader er der gesimser, der bryder overfl aden i 
de delikate lyse mursten, og de sprossede vinduer står smukt i 
varm grå op imod den lyse facade. 
Du forlader hallen og tager på opdagelse. 
Opad den tilpassede kvartsvingstrappe med trin og gelænder 
i massivt egetræ til 1.salen. Du slår de franske døre op til 
soveværelset, der ligger i husets frontspids.
Du lægger mærke til den øgede loftshøjde, som giver luft og 
fornemmelse af ekstra plads. 

Stueplan 1. sal

Bragesvej 4, 3400 Hillerød
Tlf: 48 25 33 00
Mail: info@hhm.dk
Hjemmeside: www.hhm.dk
Grundlagt: 1969
Antal huse pr. år: 50
  Kategori:  Individuelle, arkitekttegnede 
enfamiliehuse. Hver gang!
 Geografi :  Storkøbenhavn, Region Hoved-
staden og Roskilde-området.

Havholm Agervej 22

Byggefakta

Beboelse: 196 m²
Byggegrund: 700 m²

Plantegning 1:120Fra soveværelset begiver du dig ind i badeværelset, hvor 
funktion og æstetik smelter sammen. Smukke iøjnefaldende 
fl iser og elegante, matte messingarmaturer. I brusenichen 
falder dine øjne uvilkårligt på Grohes overdådige Rainshower. 

Du går ned i stuen igen. 
Der er masser af plads. Under dine fødder ligger der eksklusive 
sildebensgulve i egetræ. Det er nemt at forestille sig både fest 
og stille stunder i det store køkken/alrum. Køkkenproducenten 
Svane har leveret de smukkeste fyldningslåger i lys sand og 
en elegant køkkenø.

I den rummelige opholdsstue kalder det store sansevindue 
på rolige stunder og eftertænksomhed efter en lang dag 
væk fra hjemmet.  

Noget at tænke over
Du går ud igen. Du har fået noget at tænke over. 
Hvad er din og familiens boligdrøm? 
Er det murermestervillaen anno 2022 eller en helt anden 
hustype? Bare rolig! 

Hos HHM bygger vi lige så mange forskellige huse, som vi har 
kunder.  Vi leverer det hele. Og vi har højere til loftet end de 
fl este. For her passer huset til dig og din familie. Jeres behov. 
Jeres livsstil. Ikke omvendt. 
Det sørger vi for. 

Vi tager afsæt i de bedste klassiske håndværkstraditioner og 
kombinerer dem med byggeteknisk innovation. Så du og 
familien får et skræddersyet drømmehus, der passer til jer både 
i dag og i morgen. I en meget høj kvalitet og opført af vores 
egne, fastansatte håndværkere. 

Byg uden tvivl med HHM!
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Med en Grundkøbskredit kan du låne op til 100% af grundens værdi i op til  
24 måneder på attraktive vilkår. 

Vi er klar til at hjælpe dig med en samlet løsning, så du ved, at finansieringen er  
på plads både før, under og efter byggeriet.

Du kan læse mere om betingelserne for Grundkøbskreditten på  
danskebank.dk/grundkøbskredit

*Rentesatsen er variabel og gældende, indtil nye fastsættes af banken.

Giv dit drømmebyggeri  
en god start 

Køb din byggegrund med en  
Grundkøbskredit til 0 %* i rente  

Kontakt

Sandra Bælum  
Christiansen
blum@danskebank.dk
Tlf. 45 13 63 83

Stine Krohn Præst
stpr@danskebank.dk
Tlf. 45 13 42 34

Dorthe Lehmann  
Kraufeldt
dokr@danskebank.dk
Tlf. 45 12 67 91

STANDARDLÅNEEKSEMPEL

Samlet kreditbeløb:   2.000.000 kr.
Løbetid:  2 år
Antal ydelser:  1
Ydelsens størrelse:  2.031.230 kr.
Debitorrente (variabel):  0 %
Samlede kreditomkosninger**: 31.230 kr. 
Samlet tilbagebetaling:  2.031.230 kr.
ÅOP (ikke medregnet forsikring):  0,8 %
Vi tager pant i ejendommen. 

Kreditten skal tilbagebetales efter 24 måneder.  
Beregningerne er lavet ud fra, at kreditten er fuldt udnyttet. 
For at få kreditgodkendelse, er det en forudsætning, at vi 
kan godkende byggeprojektet og din økonomi. 

Stiftelsesomkostninger til staten:   
** Tinglysningsafgift til staten  
(ved ejerpantebrev på 2.031.230 kr.)         31.230 kr.

Tinglysningsafgifter til staten kan dog reduceres, hvis  
der allerede er et pantebrev, der kan benyttes. Og afgiften 
kan senere genanvendes ved endelig finansiering af  
ejendommen.

Grundkøbskredit til 0 % i rente i op til 24 måneder
Med en Grundkøbskredit kan du låne op til 100% af 
grundens værdi. Kreditten er rentefri i 24 måneder,  
og du skal ikke betale løbende afdrag i perioden.

Gælder også  
“Køb, riv ned  
og byg nyt”  

projekter

420x297 dobbeltsidet_ann_Grundkøbskredit_22.indd   1420x297 dobbeltsidet_ann_Grundkøbskredit_22.indd   1 26.09.2022   11.3026.09.2022   11.30
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Det har aldrig været så vigtigt som nu at tænke grønt og klima-
bevidst. Derfor er Klimahuse stolte over længe at have været 
landets førende til at opføre lavenergihuse som er stort set 
selvforsynende*.

Alle Klimahuse er opført som lavenergihuse energiklasse A2020, 
der sammen med kravet om den høje isolering i klimaskærmen, 
gør disse boliger så tætte, at der kræves betydeligt mindre 
energi til opvarmning af boligerne end en traditionel bolig. 
Som standard er et Klimahus udstyret med et varmepumpe-
anlæg med varmegenvinding både til opvarmning og til 
produktion af varmt brugsvand. Derudover monteres der som 
standard på alle Klimahuse et solcelleanlæg med en 
hybrid inverter der er forberedt til batteri, der over et år dæk-
ker størstedelen af udgiften til boligens drift. Et tip for bedre at 
kunne udnytte den strøm, solcellerne producerer, er, at man 
indstiller opvaskemaskine, tørretumbler, vaskemaskine eller 
andet til at køre midt på dagen, når solen skinner. 

Alle Klimahuse er registreret som el-opvarmede huse, og der 
kan derfor søges om reduktion af elregningen ved forbrug over 
4000 kW. Alt i alt kan det hurtigt betale sig at bo i et Klimahus 
– både for din pengepung og for miljøet.

180 kvm. længehus med plads 
til den store børnefamilie 
Huset er opført med Taurus mursten og med ensidig 
taghældning med tagpap. Carport og depot er beklædt med 
thermo fyr lister, for minimal vedligeholdelse. Der er gulvvarme 
i hele huset og i værelser, køkken/alrum og stue er der laminat 
alicante XL sildeben, som er meget vedligeholdelsesvenligt og 
slidstærkt; perfekt til den aktive børnefamilie med husdyr.
Boligen er indrettet med tre store værelser med indbyggede 

skabe. De er forbundet af en gang med godt lysindfald med to 
ovenlysvinduer, derudover er der to badeværelser, depot og 
bryggers med teknikskab. Gangen ender ud i et stort gennem-
lyst køkken/alrum, med god plads til samvær og til den store 
familie. I køkken/alrummet er der monteret et 90×120 cm. 
ovenlysvindue med regn sensor over køkken-øen. 
Både køkken/alrum og stue har store vinduespartier, som 
bidrager til et behageligt naturligt lys i boligen. I soveværelset er 
der god plads, samt eget badeværelse og skabsarrangement. 
Fra køkken/alrum og stue er der udgang til en stor overdækket 
træterrasse mod syd. Selve terrassen giver gode muligheder for 
hyggelige samvær for hele familien. Carporten er dobbelt og 
kan give ly til to biler. På taget af carporten er der installeret 
6 kw solceller med et 10 kW batteri.

Opsummering
•  Kvalitetsløsninger “allinhusive” følger altid med et Klimahus;

som blandt meget andet indeholder: A2020 energimærk-
ning, Luft til vand eller luft til luft varmepumpeanlæg, 2kW 
solcelleanlæg, fuldautomatisk ventilationsanlæg med 
varmegenvinding, frit valg mellem tagløsninger 
(funkis, Ensidig eller saddeltag), HTH-køkken (1.000kr./m² bolig), 
væghængte toiletter, Troldtekt eller gips lofter, Velfac 200 
lavenergi vinduer og meget mere.

•  Individuelle tests som udtørringsrapport, tætheds- 
og funktionsafprøvning

•  Mulighed for fi nansiering af byggegrunden under hele 
byggeperioden på en af Klimahus’ grunde

• Betal først ved indfl ytning

* Bygningsdriften over et år på varme, varmt vand og ventilation.
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Indgang

Grønt er det nye sort

Lene Haus Vej 15, Ikast
Tlf: 42 12 33 22 
Mail: salg@klimahuse.com
CVR 33245661 
Hjemmeside: www.klimahuse.com
Grundlagt: 1973
Antal huse pr. år: 30-40
Kategori: bygge- og anlægsleverandører
Geografi : Ikast, Midtjylland

Havholm Agervej 4

Byggefakta

Beboelse: 180 m²
Carport: 53,9 m²
Redskabsrum: 8,1 m²
Overdækket terrasse: 18,2 m²
Byggegrund: 700 m²

Plantegning 1:160
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17,0 m²
Overdækket terrasse

Huse med stil, kant 

og personlighed

Vi har med dette hus haft den effektive indretning for øje 
- et minimum af spildplads kombineret med store opholdsrum 
med masser af lysindfald og udeliv. Vi byder jer velkommen i 
et veludnyttet funkishus på 163 m2 med spændende løsninger, 
både inde og ude. Husets udvendige facader er muret med 
murstenen B541 Nova fra Strøjer tegl, som i kombination med 
den varme træbeklædning på facaden og på udhænget giver 
et elegant og eksklusivt udseende. Huset tagkonstruktion er fl adt 
tag, som giver mulighed for større vinduespartier og dermed et 
bedre lysindfald. Facaderne er afsluttet med sort aluminiums 
murkrone og nedløb.

Fra den store rummelige entré, som indeholder både 
garderobeskabe og en bænk er der adgang til et stort optimalt 
indrettet bryggers og direkte adgang til et centralt og lyst 
køkkenalrum. I køkkenalrummet er der store gulv til loft 
vinduespartier fra Velfac som giver et fantastisk lysindfald og en 
skydedør der åbner op til den overdækkede terrasse på 17 m2. 
Den store overdækkede terrasse giver jer mulighed for at 
nyde udsigten og udelivet hele året rundt. 

I forlængelse af køkkenalrummet ligger husets stue, som har 
kig til søen fra siddenichen der er udført i træ. Fra stuen er der 
direkte adgang til boligens forældreafdeling som rummer et 
højtsiddende vindue for privatliv, en skabsvæg og et tilstødende 
badeværelse med stor bruseniche og indbygget sæbehylde.

Hele huset har en imponerende loftshøjde på 260 cm, hvilket 
giver rumlighed og mulighed for ekstra høje vinduespartier 
som skaber lyse rum man har lyst til at opholde sig i. Overalt er 
materialevalget afstemt og skaber en god stemning. 
Et hus du føler dig hjemme i.

Huset er tænkt som inspiration, og vi ved at jeres ønsker og krav 
samt jeres grund måske ligger op til noget helt andet, men vi 
håber at I har fået lyst til en snak om hvordan vi kan designe 
jeres drømmehus med udgangspunkt i jeres tanker og ideer.

Det første Lasse Larsen hus blev bygget i 1975 og vi har siden da 
opført mere end 2500 gennemtænkte og velindrettede Lasse 
Larsen huse. Vi tror på, at kvalitet betaler sig, og at glade kunder 
er den bedste reklame. Derfor er høj kvalitet, tryghed under hele 
byggeprocessen og stolte husejere afsættet for alle vores huse.  
Kvalitet er præcis, hvad der kendetegner et ægte Lasse Larsen 
hus. Vi går vi ikke på kompromis med hverken kvalitet eller 
leveringssikkerhed. Vores abslut fornemmeste opgave er at 
tilfredsstillede dig som bygherre med et nybygget hus, 
som du er stolt over, og som du vil elske at bo og leve i.

Kig forbi og få en snak med en 
af vores dygtige byggerådgivere.

Indgang

Geminivej 32, Greve / Egsagervej 6, Århus
/Saxovej 16, Kolding
Tlf: 86 15 63 11
Mail: ll@lasselarsenhuse.dk
CVR: 21784699
Hjemmeside: www.lasselarsenhuse.dk
Grundlagt: 1975
Antal huse pr. år: 100
 Kategori: Individuelle enfamiliehuse 
og arkitektprojekter
Geografi : Sjælland, Fyn og Jylland

Havholm Agervej 6

Byggefakta

Beboelse: 163,5 m²
Overdækket terrasse: 17 m²
Byggegrund: 700 m²

Plantegning 1:110
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Nu kan 
din Quooker 

også give vand 
med brus

Vandhanen, der kan det hele
100˚C kogende og afkølet vand med brus fra samme hane

Byggegrunden
Den byggegrund du har valgt, er nok den vigtigste faktor,  
når du skal til at vælge hvilket hus, du vil bygge. Er grunden tilpas 
stor og flad, er et etplanshus oplagt, og du kan gå videre til at 
spekulere i hvordan huset skal vende og hvor på grunden,  
du vil have det placeret. Skal der for eksempel være en stor 
baghave med plads til børnenes leg og grill terrasse?  
Eller vil du have udendørs areal både for og bag? Her bør 
du også have med i dine overvejelser, hvor tæt og hvordan 
grunden ligger i forhold til nabogrundene. Er det en mindre  
grund, eller vil du bare gerne have endnu mere have, kan du 
med fordel bygge i 2 plan. Samtidig har du bedre mulighed  
for at kunne nyde udsigten over området.  
En skrånende grund giver god mulighed for at lege med  
arkitekturen og bygge i forskudt plan eller få en underetage  
der er delvis kælder.

Smag og behov
Det handler selvfølgelig også om hvad man bedst kan lide, når 
man vælger sit hus. Mulighederne er mange, både hvad angår 
indretning og materialer, og det er en god idé, at besøge udstill-
ingshuse for at se eksempler på nybyg. Her vil byggefirmaerne 
også være præsenteret og klar til at fortælle om deres huse. 
Rent funktionelt handler det også om, hvad der passer bedst til 
dig og din familie. Etplanshuset er praktisk, og kvadratmeterne 

kan udnyttes optimalt. Samtidig gør det automatisk, at familien 
er tæt på hinanden, hvilket især er praktisk, når man har små 
børn. Har man derimod en stor familie med teenagebørn eller 
børn med stor aldersforskel, kan flere etager være en fordel i 
forhold til støj og alenetid.

Økonomi og byggeregler
I et almindeligt parcelhuskvarter må man ifølge bygnings- 
reglementet ikke bygge i mere end 2 plan og aldrig højere  
end 8,5 meter. Dog er der de sidste år blevet lempet en del  
på reglerne, hvilket ofte gør det muligt at bygge i to fulde 
etager. Uanset hvad, bør du også gennemlæse lokalplanen for 
udstykningen, for her kan der være flere retningslinjer for nybyg  
i området, som du er nødt til at rette dig efter.  
For eksempel kan der foreligge en restriktion i forhold til  
farve på taget eller type af mursten.
Rent økonomisk kan der være en besparelse ved at bygge i  
flere plan, da der skal støbes mindre fundament i forhold til  
antal kvadratmeter. Der kan også spares lidt på varmeudgiften, 
da varmen vil stige opad og reducere forbruget på 1. salen.  
Har du skrå vægge på øverste etage, giver det dekort i  
bebyggelsesprocenten, men til gengæld får du ikke lige så 
meget ud af de ekstra kvadratmeter.

Skal du bygge i ét

eller flere plan?
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Nybyg er fuld

af fordele

www.dkbygger.dk

Få det som du vil
Den største fordel er naturligvis, at du selv kan vælge, præcis 
hvordan dit nye hus skal være, både indvendigt og udvendigt. 
Hvis du har kigget efter et eksisterende hus, ved du sikkert, at der 
altid vil være et eller andet, som ikke er optimalt. Det kan være 
størrelsen på væreserne, placeringen af et badeværelse,  
beliggenheden eller farven på murstenene. Alt det behøver 
du ikke spekulere på, når du selv bygger. Du kan designe  
huset, så det passer perfekt til dig og din familie.

Billigere end at renovere  
Det vil nok komme bag på mange, at det ofte er billigere at 
bygge et helt nyt hus, end at totalrenovere et ældre hus.  
For det første ved du som regel ret præcist, hvad et nybygget 
hus ender med at koste dig. Det er mere reglen end  
undtagelsen, at en renovation tager om sig.  
Gamle huse kan nemt gemme på ubehagelige overraskelser, 
man først opdager, når håndværkerne kommer i gang.  
Og skal der pludselig installeres nyt el overalt eller udskiftes tag, 
løber budgettet hurtigt løbsk. Og det bliver alligevel aldrig helt 
så godt som et nybygget.

Vedligeholdelsesfrit 
Når man bygger nyt, kan man læne sig tilbage og nyde,  
at man i mange år frem slipper for at bruge tid på vedligehold. 
Et ældre hus vil altid kræve løbende renovering, og med tiden 
løber det op i mere, end de fleste tror. Et nyere moderne hus er 
som regel også lettere at sælge igen, hvis man kommer dertil.

Indeklima
Et nybygget hus lever op til alle de nyeste regler omkring  
isole-ring, ventilation og energiforbrug. Derved bliver både 
varme og el udnyttet meget bedre og resulterer i store  
besparelser på den lange bane. Samtidig betyder det,  
at indeklimaet bliver meget sundere at leve i.

Vælg Troldtekt® v-line  
– nye designløsninger til en  
konkurrencedygtig pris

> www.troldtekt.dk

De nye designløsninger, Troldtekt v-line 1way og 2way, har 
elegante v-spor fræset i overfladen. Et oplagt valg til for 
eksempel boliger og kontorer.   

Med 1way får du gennemgående spor og et roligt udtryk. 
Når du vælger 2way, bliver sporene på langs brudt af spor 
på tværs, hvor pladernes ender mødes.

Troldtekt v-line er baseret på de klassiske 25 mm Troldtekt 
plader og kan derfor produceres til en meget konkurrence-
dygtig pris.

Nu kan du vælge Troldtekt baseret på cementtypen FUTURECEM™. Træet i 
træbeton optager mere CO2 under opvækst i skovene, end fremstillingen af 
FUTURECEM og Troldtekt akustikpladerne i alt udleder. Derfor er CO2-aftryk-
ket negativt under produktion – og det er en positiv nyhed for klimaet.   

Få akustikplader med et negativt CO2-aftryk

God akustik og  
elegant design

Troldtekt_magasinet_bygger_A4_sptember_2022.indd   1Troldtekt_magasinet_bygger_A4_sptember_2022.indd   1 21.09.2022   09.1221.09.2022   09.12
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Indgang

I dette dejlige hus bydes du velkommen i en rummelig entre 
med skråloft. Fra entréen har du adgang videre ind i det 
praktiske bryggers. For at gøre hverdagen en smule nemmere, 
har vi lavet en masse opbevaringsplads og en god stor 
bordplade, hvor du kan lægge tøj sammen. Derudover har vi 
lavet en dør for enden, så du kan sætte tørrestativet udenfor, 
når vejret er til det.

Husets hjerterum - køkken/alrummet
I køkken/alrummet har vi lavet et U-formet køkken, så der er 
masser af arbejdsplads. Af andre gode detaljer, kan vi nævne 
skjult depotrum, ovenlysvindue, dobbelt skråloft og en minibar. 
Ved siden af køkken/alrummet ligger børneafdelingen, som 
består af et badeværelse og tre værelser, hvoraf der i to af 
værelserne er eget walk-in-closet. I gangen foran bade-
værelset har vi lavet et indhak, hvor der er mulighed for at lave 
en lektieplads eller lignende. For at sikre god belysning i 
gangarealet, har vi i børneafdelingen lavet to Velux lystunneller.

Hyggelig stue og velindrettet voksenafdeling
I husets vinkel har vi placeret stuen, voksenafdelingen og den 
overdækkede terrasse. Stuen indbyder til fi lmaftener
og ren afslapning, da vi har lavet et godt hjørne til sofaen og
masser af plads til et stort fjernsyn. Fra stuen er der udgang

til en overdækket terrasse gennem det store vinduesparti
med dobbelt terrassedøre. Voksenafdelingen ligger for sig 
selv bag ved stuen. Her har vi lavet en lille fordelingsgang, som 
fører dig ind i husets andet badeværelse, soveværelset og det 
tilhørende walk-in-closet. Badeværelset er fyldt med gode 
detaljer såsom rainshower, shampooniche og linjeafl øb. 
Til huset hører der også en dobbelt garage på 54m2, hvor du 
kan parkere bilen eller holde diverse fester og arrangementer. 

Selve huset er opvarmet via jordvarme og er udstyret med 
fuldt solcelleanlæg. Der er naturligvis gulvvarme i hele huset, 
som kan styres enten via app eller termostater.

Engergivenligt hjem 

med dobbelt garage

Darupvang 9, 4000 Roskilde  
Tlf: 54 60 10 70
Mail: info@hybelhuse.dk 
CVR: 39840138 
Hjemmeside: www.hybelhuse.dk
Grundlagt: 2016
Antal huse pr. år: 700
Kategori: Etplans enfamilieshuse
Geografi : Hele landet

Havholm Agervej 18

Byggefakta

Beboelse: 173 m²
Garage: 54 m²
Overdækket terrasse: 13 m² 
Byggegrund: 700 m²

Plantegning 1:130
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Vil I bo i et dejligt, lyst kvalitetshus – så Velkommen Hjem. 
Dette attraktive arkitekttegnede Bernt Nielsen Hus ligger på en 
700 m2 plan grund, med lys og luft og en smuk udsigt til grønt 
område mod vest med lille regnvandssø.

Bygningen er opført som et stilrent og moderne længehus i 
blødstrøgne mursten og med 5 graders ensidig taghældning. 
Der er tagpap på taget og arkitekttagrender og nedløb i zink. 
Der er integreret overdækket parkering i form af vognport med 
plads til to biler. Fra vognporten er der direkte adgang til 
bryggers, således at man kan gå i tørvejr fra bilen og ind.
Derudover er der i forbindelse med den overdækkede 
parkering, et opbevaringsskur med indbygget teknikskab.
Indenfor bydes man velkommen fra entré såvel som bryggers, 
og ledes via gangen ind i det imponerende køkken/alrum.
Der er massive kvalitets egetræsgulve i køkken/alrum samt i 
alle værelser og lækre italienske klinker i entré, bryggers og på 
badeværelser. I bryggerset er der skabe, vask, vaskemaskine 
og tørretumbler samt højskab med opbevaring og skjult teknik 
bag skydelåger.

Køkken/alrummet åbner sig op mod haven med store 
vindues- og dørpartier. Dette giver et smukt lysindfald samt en 
naturlig forbindelse til haven og den fl isebelagte terrasse lige 
udenfor. Der er højt til loftet og masser af rum. 
Loftet er gipsloft med akustikregulering. Køkkenet er et stilfuldt 
HTH-køkken. Det har stor køkken-ø og kogeniche. Køkken-øen er 
med undersænket vask og overfor øen er der integreret 
kogeniche, køleskab og skab med indbygget ovn. I forbindelse 
med køkkenet er der desuden adgang til et godt og rummeligt 

viktualierum. I forbindelse med køkken/alrum fi nder man også 
stuen hvorfra der er udgang til overdækket fl isebelagt terrasse 
mod vest og grønt område.

Ved entré, bryggers og gang ligger børneafdelingen med 2 
værelser. De har begge arkitektvinduer og indbyggede skabe 
samt toilet/bad lige om hjørnet. Forældreafdelingen er placeret 
i modsatte ende af huset, med direkte adgang fra alrummet.
Forældresoveværelset er udstyret med arkitektvinduer, 
indbyggede skabe, og har eget bad med udgang til haven.
Desuden er der, et rummeligt kontor. Kontoret er placeret i 
forbindelse med alrummet, og har adgang gennem dobbelte 
glasdøre og ligeledes her er der udgang til haven. 
Kontoret kan evt. også bruges som ekstra værelse, gæsterum 
eller inddrages til soveværelset som walk-in garderobe.

Rundt om hele huset er der fl isebelagt sti, og mod syd og vest 
er der anlagt stor sammenhængende terrasse.

Huginsvej 6C, 3400 Hillerød
Tlf: 48 22 91 01
Mail: info@bernt-nielsen.dk
CVR: 27986471
Hjemmeside: www.bernt-nielsen.dk
Grundlagt: 2004
Antal huse pr. år: 50
Kategori: Nyopførte huse
Geografi : Nordsjælland

Havholm Agervej 8

Byggefakta

Beboelse: 172,7 m²
Carport: 36,6 m²
Redskabsrum: 14,4 m²
Overdækket terrasse: 34,2 m²
Byggegrund: 700 m²

Attraktivt kvalitetshus
Plantegning 1:150
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Indgang

Moderne bolig med wauw-effekt
Velkommen til et fantastisk vinkelhus på hele 176 velindrettede 
kvadratmeter. Husets klassiske udtryk med lysegrå, blødstrøgne 
mursten, valmtag med kinasvaj belagt med sorte betontagsten 
og hele 95 cm udhæng fuldendes af sorte vinduer 
og træværk. 

Husets naturlige samlingspunkt er det store køkken/alrum. 
Her er god plads til hele familiens hverdag med lektielæsning, 
madlavning og hygge. Rummets næsten 34 m² er adskilt fra 
opholdsstuen af en murstensvæg med indbygget, 
gennemgående biopejs. Pejsen fungerer som rumdeler, 
hvor fl ammerne kan nydes fra begge rum. Sansevinduet med 
siddeplads er et lyst hyggehjørne i opholdsstuen. 
Slap af med en bog eller noget godt i ørene. 
Eller bare nyd at kigge ud i haven året rundt.

Huset har øget loftshøjde (20 cm ekstra). De store 
vinduespartier og ovenlysvinduer i opholdsstuen, 
lader dagslyset strømme ind og giver en behagelig 
rumfornemmelse. Køkkenet er indrettet med eksklusivt 
sandfarvet inventar. Der er vinkøleskab, Quooker, 
loftsintegreret emhætte, og masser af skabsplads. 
Mangler der alligevel opbevaringsplads i køkkenet, 
så er det skjulte depot på 3 m² løsningen. 

Fra opholdsstuen er der indgang til forældreafdelingen, 
der rummer soveværelse, walk-in closet med skabsvæg og 
eget, lækkert badeværelse med dobbelt håndvask og eksklusivt 
inventar. Begge badeværelser har stilrent inventar, runde spejle, 
indbygget shampoohylde, væghængte toiletter med skjult 
cisterne og elegante 60 x 60 cm klinker.

Køkken/alrummet adskilles fra entré og gang med en stilfuld
newyorker-dør i glas og sort stål. Det markante look binder
boligen sammen og skaber et let udtryk. Resten af huset
rummer to gode børneværelser, et kontor/gæsteværelse, 
lækkert badeværelse og bryggers/entré. 

Et spændende hus hvor der er kælet for detaljerne
- både hvad angår materialevalg og udstyrsniveau. 
En bolig hvor lys, højt til loftet og behagelig rumfornemmelse 
er i højsædet. 

Vi har fortiden til at bygge din fremtid
Over 40 års erfaring og 13.000 byggede huse er din garanti for 
et professionelt og trygt byggeforløb. Hos os matcher kvalitet, 
godt håndværk og højt udstyrsniveau perfekt med 
funktionalitet, fi nish 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.

Plads til familieliv

og fritid

Vølundsvej 19, 3400 Hillerød
Tlf: 70 23 73 88 
Mail: salg@eurodan-huse.dk
CVR: 19723941
Hjemmeside: www.eurodan-huse.dk
Grundlagt: 1978
Antal huse pr. år: mere end 700
Kategori: Enfamiliehuse
Geografi : Hele landet

Havholm Agervej 10

Byggefakta

Beboelse: 176 m²
Carport: 35 m²
Overdækket terrasse: 8 m²
Byggegrund: 700 m²

Plantegning 1:130
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Oplev dagslysets gennembrud
med et enestående lysindfald 
og sundt indeklima

· Giv boligen en helt ny dimension

· Få dagslyset gennem det skrå eller det flade tag

· Skab et sundt indeklima med automatisk og effektiv udluftning

· Tilfør boligen mere værdi med ovenlysvinduer

Se inspiration på: velux.dk/nybygFACEBOOK KONKURRENCE

Nu har du chancen for at vinde en Quooker ”Fusion Square” hane i 
krom med PRO3 beholder til dit køkken! Quooker Fusion er en alt-i-en 

hane, der giver dig koldt, varmt og kogende vand på få sekunder. 
Vil du vinde en Quooker, som gør hverdagen lettere?

Så gå ind på DK Bygger byggeudstilling’s Facebook-side 
og deltag via opslaget.

Konkurrencen kører til og med d. 23.12.2022

VÆRDI: 12.690 KR. 

VIND EN QUOOKER
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Postnummer
Det første man skal have på plads, når man vil bygge nyt hus, 
er byggegrunden. Det lyder måske ligetil, men man skal tænke 
sig godt om når man vælger hvor drømmehuset skal ligge. 
For det første er det stort set det eneste man aldrig kan ændre 
på, så det er vigtigt, at man føler sig hjemme i området. 
Ud over, at postnummeret også påvirker prisen, skal 
lokalområdet også kunne tilbyde det man gerne vil have. 
Hvis du er pendler, er det en fordel, at det er nemt at komme 
til motorvejen eller offentlig transport.

Land eller by
Du skal også gøre op med dig selv, om du har brug for at have 
byens pulserende liv i nærheden eller vil du trives i vidtstrakt 
natur og landlig idyl?

Er du tæt på byen, vil der helt sikkert være gode muligheder for 
indkøb i nærheden, men til gengæld kan du også risikere mere 
støj, især i myldretiden. Bygger du dit hus på landet, skal du nok 
regne med at skulle køre efter butikkerne eller i det mindste et 
mindre udvalg. Er du villig til at affi nde dig med at skulle køre 
lidt længere efter tingene, kan du sagtens få den rolige grønne 
natur helt tæt på.

Lokalområdet
Har du børn som skal i institution eller skole, er det en fordel at 
undersøge hvad der er af muligheder tæt på byggegrunden. 
Måske er der også brug for legekammerater, fritidsaktiviteter 
og andet socialt samvær. Det kan være en god idé at gå nogle 
ture i området og måske spørge nogle af naboerne om fordele 
og ulemper ved at bo netop her. Så får du også samtidig en 
fornemmelse for hvordan naboskabet er og om der er et godt 
lokalt sammenhold.

Passer grunden til huset?
Du skal også være sikker på at vælge den rigtige type grund 
i forhold til det hus, du gerne vil bygge. Har du brug for en stor 
fl ad grund, der giver plads til et etplanshus på 220 m2? 
Eller skal den være skrå, så du kan bygge forskudte plan? 
Og kan huset komme til at vende rigtigt i forhold til solen og 
udsigten? Har du undersøgt om fremtidige udstykninger 
kommer til at spærre for din udsigt? Og hvad er du eventuelt 
villig til at gå på kompromis med? Der er stor rift om bygge-
grunde, så måske er den du havde kig på allerede solgt. 
Mavefornemmelsen skal være rigtig, så tag dig god tid og 
vær sikker på at det er set rigtige. Tanken er jo, at du og din 
familie skal føle sig hjemme i mange år frem.

Vigtigt når du skal

vælge byggegrund

Når du vil vide, hvad der skal til.

danbolig Per Johansen
Tune Center 12B, 4030 Tune
Tlf. : 46 16 32 30
danbolig.dk · tune@danbolig.dk

 danbolig_tune ·  danbolig_tune

Passion for 
mennesker 
og boliger 

danbolig Per Johansen Projektsalg 
besidder mange års erfaring indenfor 
projektsalg. Vi har stærke kompetencer 
i aptering, materialevalg, indretning, 
markedsføring, foto og 3D løsninger, 
sagsbehandling, tinglysning, 
dokumentudarbejdelse, budget på E/F, 
vedtægter, forsikringstilbud, markeds
undersøgelser, afleveringsforretninger, 
afrapportering og ikke mindst 
finansieringsmuligheder. 

Salgsstyrken ligger i vores mangeårige 
kompetencer, erfaringer og i samarbejdet 
med vores lokale danbolig boligbutikker, 
der kender køberne i lokalområdet, samt 
har kontakten til alle de købere, der 
kommer udefra og søger i lokalområdet. 

Endvidere har danbolig Per Johansen 
Projektsalg et stærkt netværk, som 
vil være en fordel at trække på i dette 
projektsalg.

danbolig Per johansen projektsalg

20 års erfaring 
med projeksalg

Over 400 solgte  
projektboliger
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Valget af mursten er med til at understrege dit 
personlige udtryk og dit helt eget hjem . Mulighederne 
for at bygge et hus, der afspejler netop din stil og smag, 
er uendelige med mursten. 

Gå på opdagelse i vores univers af mursten , der fås i en 
bred farvepalette med forskellige overfladestrukturer 
og påbrændinger, som er med til at give murværket 
sin kvalitet og flotte karakter. Gør udtrykket levende 
ved at lege med forskellige forbandter og mønstre, der 
bidrager med skyggespil og variation i facaden . Tegl 
er et holdbart materiale, der kun bliver smukkere med 
tiden. Mursten er kort sagt for livsnydere, der går op i 
kvalitet og ønsker minimalt vedligehold.

Besøg vores husbyggerunivers , hvor vi giver inspiration 
til valg af mursten og gør det let selv at lege med 
udtrykket på din facade. 
 

EW
2284 Terracotta 

S K A B  D I N  D R Ø M M E B O L I G  M E D  
D E N  H E LT  R I G T I G E  M U R S T E N

Vores 
samarbejdspartnere

E G E R N S U N D
W I E N E R B E R G E Rwww.egernsund.com

Valget af mursten er med til at understrege dit 
personlige udtryk og dit helt eget hjem . Mulighederne 
for at bygge et hus, der afspejler netop din stil og smag, 
er uendelige med mursten. 

Gå på opdagelse i vores univers af mursten , der fås i en 
bred farvepalette med forskellige overfladestrukturer 
og påbrændinger, som er med til at give murværket 
sin kvalitet og flotte karakter. Gør udtrykket levende 
ved at lege med forskellige forbandter og mønstre, der 
bidrager med skyggespil og variation i facaden . Tegl 
er et holdbart materiale, der kun bliver smukkere med 
tiden. Mursten er kort sagt for livsnydere, der går op i 
kvalitet og ønsker minimalt vedligehold.

Besøg vores husbyggerunivers , hvor vi giver inspiration 
til valg af mursten og gør det let selv at lege med 
udtrykket på din facade.

Skab din drømmebolig med 
den helt rigtige mursten

EW
2284 Terracotta 
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Leverandør af isoleringsløsninger 
til bæredygtigt byggeri 

Læs mere om isoleringsløsningerne og find en isolatør på nviro.dk 

Papirisolering & træfiberisolering med fokus på både indeklima og miljø

Det skal være naturligt at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren. 
Derfor er valgtet af isolering vigtig. 

Både papir-og træfiberisolering har træ som det grundlæggende materiale, og derved får du også træets 
mange naturlige fordele og egenskaber. Begge isoleringsprodukter udmærker sig ved gode fugthåndterende 
og varmelagrende egenskaber, og bidrager til et behageligt indeklima.

Når du vælger at isolere dit hus med enten papir-eller træfiberisolering, vælger du samtidig et materiale der er 
udvalgt med omtanke for miljøet. Papirisolering består af 90% genbrugsaviser, og træfiberisolering er lavet af 
den træflis, der er et overskudsmateriale fra bl.a. trælastproduktion.  

Isolering med 
omtanke for 

miljøet 

Leverandør af isoleringsløsninger 
til bæredygtigt byggeri 

Læs mere om isoleringsløsningerne og find en isolatør på nviro.dk 

Papirisolering & træfiberisolering med fokus på både indeklima og miljø

Det skal være naturligt at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren. 
Derfor er valgtet af isolering vigtig. 

Både papir-og træfiberisolering har træ som det grundlæggende materiale, og derved får du også træets 
mange naturlige fordele og egenskaber. Begge isoleringsprodukter udmærker sig ved gode fugthåndterende 
og varmelagrende egenskaber, og bidrager til et behageligt indeklima.

Når du vælger at isolere dit hus med enten papir-eller træfiberisolering, vælger du samtidig et materiale der er 
udvalgt med omtanke for miljøet. Papirisolering består af 90% genbrugsaviser, og træfiberisolering er lavet af 
den træflis, der er et overskudsmateriale fra bl.a. trælastproduktion.  

Læs mere om isoleringsløsningerne og find en isolatør på 

Det skal være naturligt at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren. 
Derfor er valgtet af isolering vigtig. 

Både papir-og træfiberisolering har træ som det grundlæggende materiale, og derved får du også træets 
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Læs mere om isoleringsløsningerne og find en isolatør på 

og varmelagrende egenskaber, og bidrager til et behageligt indeklima.

Når du vælger at isolere dit hus med enten papir-eller træfiberisolering, vælger du samtidig et materiale der er 
udvalgt med omtanke for miljøet. Papirisolering består af 90% genbrugsaviser, og træfiberisolering er lavet af 
den træflis, der er et overskudsmateriale fra bl.a. trælastproduktion.  

Isolering med 
omtanke for 

miljøet 

Hos XL-BYG Brejnholt Bjergmark tilbyder vi et bredt udvalg af velkendte mærkevarer, 
til såvel de professionelle forbrugere som de private gør-det-selv folk. Vi stræber efter 
at kunne tilbyde produkter, der matcher dit krav om materialer af højeste kvalitet til de 
mest attraktive priser på markedet. Gennem os kan du opnå et seriøst samarbejde med 
gennemgående forståelse og sans for materialerne.

Vi har stor respekt for miljøet og bakker op om de initiativer, der understøtter bære-
dygtigt byggeri. Derfor tilbyder vi FSC®- og PEFC™ certificeret træ, og en samtale med 
vores dygtige bæredygtighedsrådgivere. 

Vores kvalificerede og faglærte medarbejdere er trænet til at yde den bedste service, 
og står altid klar til at hjælpe med at opfylde dine behov.

Hovedgaden 1 A | 4050 Skibby | Tlf.: 47 59 00 00 
www.brejnholt.dk | Bjergmark@brejnholt.dk
ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 6.00 -17.30 | Lørdag 9.00-14.00 
Søndag- og helligdage 9.00-14.00

Trælast, 
have- og 

byggecenter 
under 

samme tag.

FØLG OS PÅ FACEBOOK
XL-BYG BJERGMARK



34 35Nilan A/S  •  Nilanvej 2  •  8722 Hedensted  •  76 75 25 00  •  www.nilan.dk

Få gavn af din ventilation hele året
Ventilation giver flere fordele til din bolig og din pengepung, end du måske er klar over

PRODUCERET I DANMARK

Hen over året får du på forskellig vis gavn af 
investeringen i et ventilationsanlæg. De åbenlyse 
fordele som ventileret og tempereret luft, der ikke 
giver varmetab om vinteren og frisk luft i boligen om 
efteråret, når vejret vanskeliggør udluftning med 
åbne havedøre og vinduer, er velkendte argumenter. 

Foråret byder på lysere dage og alt begynder at 
spire – og pollenallergikerne trækker indendørs bag 
lukkede vinduer. Her giver et ventilationsanlæg 
virkelig værdi. Du får ventileret boligen og med et 
rent filter af en passende filterklasse minimerer du 
generne markant. 

Om sommeren kan et ventilationsanlæg med 
varmepumpe hjælpe med at køle boligen – 
indblæsningsluften kan køles helt ned til 14 °C. 
Sammenholdt med en lavere luftfugtighed føles 
indeklimaet mere behageligt, når døre og vinduer 
holdes lukket. Så slipper du også for myg og andre 
insekter i boligen, når mørket falder på. 

En Compact P2 genvinder varmen i fraluften 100%. 
Via en modstrømsveksler genvindes op til 95% af 

energien i fraluften til opvarmning af boligen. De 
resterende 5% energi udnyttes af varmepumpen til 
at producere det varme brugsvand.

Ved indendørs køling afsættes energien fra 
indblæsningsluften til opvarmning af brugsvandet, så 
det sker nærmest gratis. 

Da behovet for opvarmning af boligen er meget 
lavt i sommermånederne, er udedelen endnu mere 
lydsvag, da den stort set 
ikke kører. Du kan 
derfor ikke høre den på 
de lyse sommeraftener, 
du nyder udendørs. 

Compact P2 AIR9 er 
beregnet til huse med et 
ventilationsbehov 
op til 425 m3/h. 
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FIND OS ONLINE
På Facebook og 

Instagram
dkbyggerDK Bygger byggeudstilling

Læs mere om DK Bygger 
på vores hjemmeside:

www.dkbygger.dk
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Kontakt 

Skibby Bakke
www.dkbygger.dk
Havholm Agervej 2-22
4050 Skibby

VI GLÆDER OS 
TIL AT SE JER TIL 
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