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160 m2  -  2.035.000*
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VILLA.DK

VILLA bygger for de krævende og de kræsne.           

Få en VILLA ud over det sædvanlige 
Bo i smukke, enkle linjer med masser af lys gennem 
velplacerede vinduespartier og ovenlysvinduer. I dette  
kampagnehus er der plads til hele familien og rum for  
det gode liv.
Kvalitet er en integreret del af jeres kommende VILLA.  
Fra inderst til yderst, fra mursten til armaturer får I mate- 
rialer af en standard ud over det sædvanlige.
 
Ring til os. Så tager vi den derfra.
Henrik Jensen på 2543 6000 (Øst)
Morten Egeriis-Maj på 4036 4299 (Vest)

* Prisen gælder for Jylland/Fyn. Kampagnepris på Sjælland/Lolland Falster:  
 160m2 - 2.135.000,-. Prisen er ekskl. byggegrund. Huset er vist med  
 ekstra tilvalg. Gælder til og med 30/9 2020 og kun ubetingede kontrakter. 
 Forbehold mod trykfejl.

En veludstyret VILLA uden tilkøb: 

 Huset er isoleret efter BR 2018 lavenergiklasse
 Huset overholder krav til tæthed jf. BR 2018 lavenergiklasse
 Facade sten fra Randers Tegl – frit valg i Prima serie
 Bagmur i 100 mm. Porebeton
 3,5 grader ensidig taghældning
 Sort tagpap samt underpap fra Phønix
 Stål tagrender og nedløb
 Rationel Premium vinduer – træ-/alu elementer
 Glatte hovedpladedøre fra Rationel med Ruko greb
 4 stk. ovenlysvinduer 60x60 cm
 Brusevinger som klare glasvægge
 2 lag gips lofter
 Akustik lofter i køkken/alrum og opholdsstue
 Lofthøjde fra 240 til 350 cm.
 Indvendige Swedoor Stabel GW døre i massiv hvid
 Trægulve i værelser, stue, soveværelse og 

 walk-in fra Tarkett
 60x60 klinker på gulv i entre, bryggers,  

 køkkenområde og badeværelser
	 Der	er	opsat	60x60	fliser	på	vægge	i	bruseniche
	 Alle	vægge	er	fuldspartlet	og	beklædt	med	filt	og	 

 malet to gange
 Der kan vælges mellem inventar og hvidevarer 

 fra Svane eller HTH
 Fjernvarme
 Gulvvarme i hele huset
 Væghængte Duravit D-code cisterner med soft-luk
	 Gulvafløb	fra	Unidrain model Square
 Quooker Fusion køkkenarmatur
 Hans Grohe armatur
 12 stk. indvendige LED spot
 5 stk. Tv/tlf/RHS stik færdigmonteret og ført ud til teknikrum
	 4	stk.	udvendige	lamper	med	up/down	light	effekt
 Nilan Comfort 300 ventilationsystem
 Jordbunds- og miljøanalyse af grunden
 landinspektør til afsætning af hus og IBS attest
 Entreprise forsikring under byggeriet
 10 års byggeskade forsikring
 10 køreplader under byggeriet
	 Container	til	byggeaffald
 Stikledninger til el, vand, kloak og kabeltv
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7.7 m²
BRYGGERS10 m²

VÆRELSE

10.4 m²
VÆRELSE

10.4 m²
VÆRELSE

11.5 m²
VÆRELSE

4.8 m²
BAD/WC

3.6 m²
WALK IN

6.8 m²
BAD/WC

10 m²
ENTRE

35 m²
KØKKEN SPISESTUE

22.1 m²
STUE
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