PRISLISTE FOR SOMMERHUSE
SJÆLLAND

Overdækket
terrasse, m2

Opførelse
Sjælland
Pris, kr.

Længehus 79 m2

14.00

1.490.000

Længehus 97 m ekskl. badekar,
sauna og redskabsrum

12,20

1.645.000

Længehus 110 m2

8,00

1.765.000

Længehus 111 m2

6,85

1.755.000

Længehus 114 m2

8,00

1.815.000

Vinkelhus 90 m2

20,00

1.675.000

Vinkelhus 95 m2 ekskl. badekar,
sauna og redskabsrum

20,20

1.755.000

Vinkelhus 104 m2

20,00

1.810.000

Vinkelhus 111 m2 ekskl. badekar

20,00

1.865.000

Vinkelhus 124 m2 ekskl. badekar

20,00

2.010.000

Vinkelhus 128 m2 ekskl. badekar

20,00

2.085.000

Vinkelhus 128 m2 ekskl. badekar

5,00

2.030.000

Vinkelhus 164 m ekskl. badekar
og sauna

12,70

2.415.000

Model

2

2

Nyt! Inkl. i prisen:
• Stikledninger for vand og el (15 meter)
• Udvendig kloak (15 meter)
• Jordbundsundersøgelse
•	Afsætning af huset samt IBS attest udføres af landinspektør
•	Køreplader og bortkørsel af byggeaffald
•	Byggestrøm i hele byggeperioden
HILLERØD TLF: 48 21 29 90

NÆSTVED TLF: 59 45 01 00

HOLBÆK TLF: 59 45 01 00

RINGSTED TLF: 46 77 29 90

STANDARDMATERIALER
I et sommerhus fra HusCompagniet er følgende med i prisen:
• Mulighed for individuel indretning
•	Husene er isoleret op til 40% bedre end energikravet til
sommerhuse i dag
•	Valgfrihed blandt 11 farver af IBF Dobbelt-S betontagsten
•	Der monteres vindskedesten ved gavle
•	Der monteres fulgegitter, gratbånd og insektnet
•	Murede gavle og træfacader* (andre kombinationer også mulige)
– valgfrihed blandt 11 typer blødstrøgne mursten
•	Tagrende – plasttagrende, valgfri standardfarve
– mulighed for stålmetallic uden merpris
•	3 lags træ/træ lavenergivinduer
• Loft til kip i alle rum
•	Hvid ludlakeret 5” træloft i hele huset
• Vægge tapetseres med glasvæv og males hvide
•	Klinker i bryggers, entre og badeværelser
- valgfrihed blandt min. 20 typer af gulvklinker
•	Laminat eller trægulv i stue, køkken/alrum, gang og værelser
- valgfrihed blandt mange forskellige typer
• Inventar jf. tegning
•	Hårde hvidevarer fra Bosch/Siemens og Thermex
• Brusevinger afsluttes enten med lige eller skrå kant
• Der monteres stålskinner på brusevingekanter
• 3 stk. spots i hvert badeværelse og 1 stk. spot ved entredør
•	Gulvvarme i rum med klinker.
Øvrige rum opvarmes med el-radiatorer
• Blandingsbatterier fra HansGrohe
• Blücher gulvafløb
•	Komplet el-varmeinstallation med 100 liters
• Varmtvandsbeholder (160 liter ved badekar)
• Sikker radonudluftning med trykudligning
• Udv. stikkontakt og frostsikret vandhane
•	Ansøgning om byggetilladelse – lovpligtig byggeskadeforsikring og energimærke
• Entrepriseforsikring, inkl. storm og brand
• Stort udvalg af standardmaterialer
* Malet to gange ab fabrik (valgfri standardfarve)
Priser er inkl. moms og gældende for Sjælland
fra den 01.04.2019 til den 30.10.2019.
Ø-tillæg på ikke brofaste øer.
Med forbehold for prisreguleringer samt trykfejl.
VIRUM TLF: 57 67 29 90

huscompagniet.dk/sommerhuse

