SJÆLLAND

KOM langt PÅ FÅ M

2

LÆNGEHUS 135 M2

1.735.000,-*

Opv

VM

Værelse 2
10.00 m²
Ovn

Entré
4.00 m²

Køl

Bad 1
3.60 m²

TT

Bryggers
6.60 m²
El

Bad 2
4.90 m²

Stue
23.10 m²

Køkken/alrum
28.20 m²

* Husene kan være vist med udvidet materialevalg. De viste priser gælder frem til 31.12.2019 og gælder
kun ubetingede kontrakter på byggeri, der skal opføres på Sjælland. Priserne kan ikke kombineres med
andre rabatter. De viste priser gælder ikke på byggegrunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

HOLBÆK

NÆSTVED

RINGSTED

VIRUM

Lyst og rummeligt køkken/
alrum på 28 m2
Dejlig stor stue i hjemmets
midte med integreret kontor

Teknik

Gang
1.90 m²

Værelse 1
10.00 m²

HILLERØD

Soveværelse
11.90 m²

Separat børne- og
forældreafdeling
Kontor
9.20 m²

Dejligt bryggers med plads til
overtøj og andet praktik

SJÆLLAND

Med i prisen er altid:
ALT DET ANDET:

SELVE HUSET:
• Tegninger, byggeri og materialer
• AuraPlus træ/alu-vinduer 3-lags glas
– (super) lavenergi
• God loftshøjde, 244 cm
• Hvide gipslofter
• Centralstøvsuger
• IBF tagsten – flere farver
• Afvalmede gavle
• Tagrender, zink
• Blødstrøgne mursten (flere farver) med
funktionsmørtel
• Varmegenvindings-/ventilationsanlæg
• Trægulve i stue og soveværelse
• Klinker i køkken/alrum, gang, bryggers, entré
og badeværelser
• Tæpper i værelser (flere valgmuligheder)
• Vægge tapetseret med glasvæv og hvidmalet
• Inventar til køkken, 2 badeværelser og
bryggers
• Hvidevarer inkl. montering
• Ind- og udvendige spots, 6 inde og 1 ude
• 4 stk. tomrørsinstallation til antenne/netværksstik

• Brusevinger i glas/væg med fliser
• Stabilgrus i indkørsel op til 50 m2
• Stort udvalg af standardmaterialer
i høj kvalitet
• Udvendig/indvendig kloak
• Udvendig stikkontakt og frostsikret vandhane
• Stikledning for vand og el (15 meter)
• Fjernvarmeinstallation
• Gulvvarme i hele huset med trådløs styring
• Trio Vienna hjørneafløb i begge brusenicher
• Gratbånd
• Fuglegitter og rottespærre
• Insektnet i tagudhæng

* Husene kan være vist med udvidet materialevalg. De viste priser gælder frem til 31.12.2019 og gælder
kun ubetingede kontrakter på byggeri, der skal opføres på Sjælland. Priserne kan ikke kombineres med
andre rabatter. De viste priser gælder ikke på byggegrunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

HILLERØD

HOLBÆK

NÆSTVED

RINGSTED

VIRUM

• Mulighed for individuel indretning
• Adgang til vores inspirations-app
• Inspiration i udstillingsbyer, showrooms og
i Virtual Reality
• Adgang til huset i hele byggeperioden
• Foraflevering med gennemgang og evt.
fejludbedring 1-2 uger før indflytning
• Tryghed: HusCompagniet er kåret til årets
husbygger fem år i træk (2013-2017)
• 4,7 stjerner på Trustpilot.dk
• Attest fra landinspektør inkl. opmåling
og afsætning
• Jordbundsundersøgelser og miljøprøver
• Radonsikring med trykudligning
• Ansøgning om byggetilladelse
• Trykprøvning og energimærkning
• Entrepriseforsikring inkl. storm og brand
• Lovpligtig 10 årig byggeskadeforsikring
• I betaler først ved nøgleoverdragelse
• Nyeste krav til energi og miljø bliver overholdt
• Garanti for at huset er indflytningklart til den
aftalte tid og pris
• Egen personlig byggerådgiver, tegner,
byggeleder samt service
• Byggeplads og byggepladsstyring inkl.
køreplader og bortkørsel af byggeaffald

SJÆLLAND

KOM langt PÅ FÅ M

2

VINKELHUS 125 M2

1.655.000,-*

TT

Teknik

Bad 2
5.60 m²

Værelse 1
9.00 m²

Værelse 2
9.10 m²

El

VM

Ovn

Soveværelse
14.80 m²

Bryggers
6.00 m²

Køl

Entré
3.00 m²

Alkove
2.30 m²
Køkken/alrum
26.40 m²

Bad 1
3.60 m²
Opv

Dejlig rummelig stue med
store vinduespartier og direkte adgang til terrassen
Dejligt bryggers med plads til
overtøj og andet praktik

Stue
23.50 m²

* Husene kan være vist med udvidet materialevalg. De viste priser gælder frem til 31.12.2019 og gælder
kun ubetingede kontrakter på byggeri, der skal opføres på Sjælland. Priserne kan ikke kombineres med
andre rabatter. De viste priser gælder ikke på byggegrunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

HILLERØD

HOLBÆK

NÆSTVED

Lyst og rummeligt køkken/
alrum på 26 m2 med hyggelig
alkove oplagt til en pause fra
hverdagen

RINGSTED

VIRUM

SJÆLLAND

Med i prisen er altid:
ALT DET ANDET:

SELVE HUSET:
• Tegninger, byggeri og materialer
• AuraPlus træ/alu-vinduer 3-lags glas
– (super) lavenergi
• God loftshøjde, 244 cm
• Hvide gipslofter
• Centralstøvsuger
• IBF tagsten – flere farver
• Afvalmede gavle
• Tagrender, zink
• Blødstrøgne mursten (flere farver) med
funktionsmørtel
• Varmegenvindings-/ventilationsanlæg
• Trægulve i stue og soveværelse
• Klinker i køkken/alrum, gang, bryggers, entré
og badeværelser
• Tæpper i værelser (flere valgmuligheder)
• Vægge tapetseret med glasvæv og hvidmalet
• Inventar til køkken, 2 badeværelser og
bryggers
• Hvidevarer inkl. montering
• Ind- og udvendige spots, 6 inde og 1 ude
• 4 stk. tomrørsinstallation til antenne/netværksstik

• Brusevinger i glas/væg med fliser
• Stabilgrus i indkørsel op til 50 m2
• Stort udvalg af standardmaterialer
i høj kvalitet
• Udvendig/indvendig kloak
• Udvendig stikkontakt og frostsikret vandhane
• Stikledning for vand og el (15 meter)
• Fjernvarmeinstallation
• Gulvvarme i hele huset med trådløs styring
• Trio Vienna hjørneafløb i begge brusenicher
• Gratbånd
• Fuglegitter og rottespærre
• Insektnet i tagudhæng

* Husene kan være vist med udvidet materialevalg. De viste priser gælder frem til 31.12.2019 og gælder
kun ubetingede kontrakter på byggeri, der skal opføres på Sjælland. Priserne kan ikke kombineres med
andre rabatter. De viste priser gælder ikke på byggegrunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

HILLERØD

HOLBÆK

NÆSTVED

RINGSTED

VIRUM

• Mulighed for individuel indretning
• Adgang til vores inspirations-app
• Inspiration i udstillingsbyer, showrooms og
i Virtual Reality
• Adgang til huset i hele byggeperioden
• Foraflevering med gennemgang og evt.
fejludbedring 1-2 uger før indflytning
• Tryghed: HusCompagniet er kåret til årets
husbygger fem år i træk (2013-2017)
• 4,7 stjerner på Trustpilot.dk
• Attest fra landinspektør inkl. opmåling
og afsætning
• Jordbundsundersøgelser og miljøprøver
• Radonsikring med trykudligning
• Ansøgning om byggetilladelse
• Trykprøvning og energimærkning
• Entrepriseforsikring inkl. storm og brand
• Lovpligtig 10 årig byggeskadeforsikring
• I betaler først ved nøgleoverdragelse
• Nyeste krav til energi og miljø bliver overholdt
• Garanti for at huset er indflytningklart til den
aftalte tid og pris
• Egen personlig byggerådgiver, tegner,
byggeleder samt service
• Byggeplads og byggepladsstyring inkl.
køreplader og bortkørsel af byggeaffald

SJÆLLAND

KOM langt PÅ FÅ M

2

VINKELHUS 145 M2

1.810.000,-

Bad 2
6.40 m²

Soveværelse
13.40 m²

Kontor
7.00 m²

Værelse 2
10.40 m²

Entré/gang
7.00 m²

Bryggers
6.20 m²
El

Bad 1
4.70 m²

Køkken/alrum
30.60 m²

Stue
24.40 m²
Opv

Køl

Værelse 1
11.10 m²

Ovn

* Husene kan være vist med udvidet materialevalg. De viste priser gælder frem til 31.12.2019 og gælder
kun ubetingede kontrakter på byggeri, der skal opføres på Sjælland. Priserne kan ikke kombineres med
andre rabatter. De viste priser gælder ikke på byggegrunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

HILLERØD

HOLBÆK

NÆSTVED

RINGSTED

VIRUM

Teknik

Lyst og rummeligt køkken/
alrum på 30,6 m2
Dejlig lys stue med store
vinduespartier og direkte
adgang til terrassen
Opdelt forældre- og
børneafdeling

SJÆLLAND

Med i prisen er altid:
ALT DET ANDET:

SELVE HUSET:
• Tegninger, byggeri og materialer
• AuraPlus træ/alu-vinduer 3-lags glas
– (super) lavenergi
• God loftshøjde, 244 cm
• Hvide gipslofter
• Centralstøvsuger
• IBF tagsten – flere farver
• Afvalmede gavle
• Tagrender, zink
• Blødstrøgne mursten (flere farver) med
funktionsmørtel
• Varmegenvindings-/ventilationsanlæg
• Trægulve i stue og soveværelse.
• Klinker i køkken/alrum, gang, bryggers, entré
og badeværelser
• Tæpper i værelser (flere valgmuligheder)
• Vægge tapetseret med glasvæv og hvidmalet
• Inventar til køkken, 2 badeværelser og
bryggers
• Hvidevarer inkl. montering
• Ind- og udvendige spots, 6 inde og 1 ude
• 4 stk. tomrørsinstallation til antenne/netværksstik

• Brusevinger i glas/væg med fliser
• Stabilgrus i indkørsel op til 50 m2
• Stort udvalg af standardmaterialer
i høj kvalitet
• Udvendig/indvendig kloak
• Udvendig stikkontakt og frostsikret vandhane
• Stikledning for vand og el (15 meter)
• Fjernvarmeinstallation
• Gulvvarme i hele huset med trådløs styring
• Trio Vienna hjørneafløb i begge brusenicher
• Gratbånd
• Fuglegitter og rottespærre
• Insektnet i tagudhæng

* Husene kan være vist med udvidet materialevalg. De viste priser gælder frem til 31.12.2019 og gælder
kun ubetingede kontrakter på byggeri, der skal opføres på Sjælland. Priserne kan ikke kombineres med
andre rabatter. De viste priser gælder ikke på byggegrunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

HILLERØD

HOLBÆK

NÆSTVED

RINGSTED

VIRUM

• Mulighed for individuel indretning
• Adgang til vores inspirations-app
• Inspiration i udstillingsbyer, showrooms og
i Virtual Reality
• Adgang til huset i hele byggeperioden
• Foraflevering med gennemgang og evt.
fejludbedring 1-2 uger før indflytning
• Tryghed: HusCompagniet er kåret til årets
husbygger fem år i træk (2013-2017)
• 4,7 stjerner på Trustpilot.dk
• Attest fra landinspektør inkl. opmåling
og afsætning
• Jordbundsundersøgelser og miljøprøver
• Radonsikring med trykudligning
• Ansøgning om byggetilladelse
• Trykprøvning og energimærkning
• Entrepriseforsikring inkl. storm og brand
• Lovpligtig 10 årig byggeskadeforsikring
• I betaler først ved nøgleoverdragelse
• Nyeste krav til energi og miljø bliver overholdt
• Garanti for at huset er indflytningklart til den
aftalte tid og pris
• Egen personlig byggerådgiver, tegner,
byggeleder samt service
• Byggeplads og byggepladsstyring inkl.
køreplader og bortkørsel af byggeaffald

SJÆLLAND

KOM langt PÅ FÅ M

2

VINKELHUS 155 M2

1.890.000,-

Bad 2
6.40 m²

Værelse 3
11.00 m²

Værelse 2
11.00 m²

Depot
1,90 m²

Lyst og rummeligt køkken/
alrum på 32,7 m2 med
depotrum

Entré/gang
7.30 m²

Køkken/alrum
32.70 m²

Soveværelse
10.80 m²

Værelse 1
11.10 m²

Teknik
TT

Bad 1
5.70 m²

Walk-in
4.90 m²

Opv

Køl

El

VM

Ovn

Tre gode børneværelser

Stue
19.00 m²

* Husene kan være vist med udvidet materialevalg. De viste priser gælder frem til 31.12.2019 og gælder
kun ubetingede kontrakter på byggeri, der skal opføres på Sjælland. Priserne kan ikke kombineres med
andre rabatter. De viste priser gælder ikke på byggegrunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

HILLERØD

HOLBÆK

NÆSTVED

RINGSTED

Opdelt forældre- og
børneafdeling

VIRUM

SJÆLLAND

Med i prisen er altid:
ALT DET ANDET:

SELVE HUSET:
• Tegninger, byggeri og materialer
• AuraPlus træ/alu-vinduer 3-lags glas
– (super) lavenergi
• God loftshøjde, 244 cm
• Hvide gipslofter
• Centralstøvsuger
• IBF tagsten – flere farver
• Afvalmede gavle
• Tagrender, zink
• Blødstrøgne mursten (flere farver) med
funktionsmørtel
• Varmegenvindings-/ventilationsanlæg
• Trægulve i stue, soveværelse og walk in
closet
• Klinker i køkken/alrum, gang, bryggers, entré
og badeværelser
• Tæpper i værelser (flere valgmuligheder)
• Vægge tapetseret med glasvæv og hvidmalet
• Inventar til køkken, 2 badeværelser og
bryggers
• Hvidevarer inkl. montering
• Ind- og udvendige spots, 6 inde og 1 ude
• 4 stk. tomrørsinstallation til antenne/netværksstik

• Brusevinger i glas/væg med fliser
• Stabilgrus i indkørsel op til 50 m2
• Stort udvalg af standardmaterialer
i høj kvalitet
• Udvendig/indvendig kloak
• Udvendig stikkontakt og frostsikret vandhane
• Stikledning for vand og el (15 meter)
• Fjernvarmeinstallation
• Gulvvarme i hele huset med trådløs styring
• Trio Vienna hjørneafløb i begge brusenicher
• Gratbånd
• Fuglegitter og rottespærre
• Insektnet i tagudhæng

* Husene kan være vist med udvidet materialevalg. De viste priser gælder frem til 31.12.2019 og gælder
kun ubetingede kontrakter på byggeri, der skal opføres på Sjælland. Priserne kan ikke kombineres med
andre rabatter. De viste priser gælder ikke på byggegrunde købt eller formidlet af HusCompagniet.

HILLERØD

HOLBÆK

NÆSTVED

RINGSTED

VIRUM

• Mulighed for individuel indretning
• Adgang til vores inspirations-app
• Inspiration i udstillingsbyer, showrooms og
i Virtual Reality
• Adgang til huset i hele byggeperioden
• Foraflevering med gennemgang og evt.
fejludbedring 1-2 uger før indflytning
• Tryghed: HusCompagniet er kåret til årets
husbygger fem år i træk (2013-2017)
• 4,7 stjerner på Trustpilot.dk
• Attest fra landinspektør inkl. opmåling
og afsætning
• Jordbundsundersøgelser og miljøprøver
• Radonsikring med trykudligning
• Ansøgning om byggetilladelse
• Trykprøvning og energimærkning
• Entrepriseforsikring inkl. storm og brand
• Lovpligtig 10 årig byggeskadeforsikring
• I betaler først ved nøgleoverdragelse
• Nyeste krav til energi og miljø bliver overholdt
• Garanti for at huset er indflytningklart til den
aftalte tid og pris
• Egen personlig byggerådgiver, tegner,
byggeleder samt service
• Byggeplads og byggepladsstyring inkl.
køreplader og bortkørsel af byggeaffald

