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VELKOMMEN HJEM
Jeres boligdrøm er tryg i vores hænder!



Er I også kompromisløse, når det 
kommer til energi, kvalitet og æstetik? 
Så lad os bygge jeres bolig. Vi sørger 
for, at I får et smukt og brugbart 
hjem, der energimæssigt er forud for 
gældende krav og anbefalinger. 



VI FREMTIDSSIKRER  
JERES BOLIGDRØMME
Når I vælger at bygge med os, sørger vi for, at I kan 
nyde følelsen af nyt hus lidt længere. Vi leverer moderne 
løsninger hele vejen rundt, og kun de nyeste materialer og 
viden på området er godt nok.

Det betyder, at I ikke skal bekymre jer om energiklasser 
de næste mange år. Det har vi taget os af. Vi har nemlig 
specialiseret os i energirigtige løsninger og bygger altid 
forud for de gældende krav og anbefalinger.

I kan sikkert også sagtens finde noget sjovere at bruge 
pengene på end varmeregningen.

Et fremtidssikret hjem kan rumme skiftende behov. 
Derfor bygger vi en harmonisk og funktionel bolig med 
gennemtænkte indeklimaløsninger, der tager udgangspunkt 
i jeres familie. Både som den er nu, og når forandringerne 
banker på.  





DET ER JERES DRØM  
– VI REALISERER DEN BARE

Vi stiller høje krav til os selv og vores 
samarbejdspartnere, så det kan I også roligt gøre. 

På vores hjemmeside har vi samlet de gode ideer, 
så I kan hente inspiration – tjek hdbolig.dk





GLÆD JER TIL EN  
TRYG BYGGEPROCES  
– TIL TIDEN, TIL PRISEN
Et hus er mere end et tag over hovedet. Det er et hjem, hvor 
man føler sig tryg. Den følelse vil vi gerne give jer fra første 
til sidste håndtryk.

Derfor lytter vi til jeres drømme, ønsker og bekymringer. Vi 
bruger vores erfaring til at stille de rigtige spørgsmål, så 
vi gennem kompetent rådgivning sammen kan nå frem til 
de rigtige svar og løsninger. Vi opfylder nemlig ikke halve 
drømme.

Vores mål er, at I har lyst til at anbefale os til andre, når 
jeres hjem står færdigt. Det opnår vi ved at bygge efter jeres 
ønsker, til tiden og til prisen. 

Derfor lægger vi realistiske planer, så I ikke ender med 
forsinkelser og uforudsete udgifter. 

Det gælder, uanset om I lader os gøre forarbejdet og vælger 
et kampagnehus, eller om I selv ønsker at være med til at 
præge alt fra stikkontakter til højden på fodpanelerne.

Til at hjælpe os med at sikre en god og tryg byggeproces 
har vi vores faste samarbejdspartnere – dygtige, lokale 
håndværkere. Dem stoler vi på, og de er vores garanti for et 
gennemført byggeri af høj kvalitet. Hver gang.





Vi blev gjort opmærksomme på af familie og venner, at det at bygge et hus er et meget stressende 
projekt. Den oplevelse har vi slet ikke haft. HD Bolig har stået for ALT, vi kunne læne os tilbage og nyde 
drømmehusets opførelse. Nu har vi boet i vores nye hus i seks måneder. Vi elsker det og har på intet 
tidspunkt fortrudt valg af byggefirma. Tværtimod kan vi kun varmt anbefale HD Bolig. 
– Jasmina Christensen  



MANGLER DU INSPIRATION TIL 
RUMFORDELING, BYGGEDETALJER 
ELLER INDRETNING?

Følg os på Facebook og Instagram, hvor vi inviterer indenfor 
i vores udstillingsmodeller og referencer. Her er kræset for 
detaljerne, så I får masser af tips og idéer til alt fra vindues-
valg til materialesammensætninger.  









Vi er altid blevet mødt af kompetente håndværkere, når vi har besøgt huset i dagtimerne  
– og der er ingen tvivl om at HD Boligs samarbejdspartnere er yderst dygtige fagfolk. 
Vi vil absolut anbefale HD Bolig til alle nye bygherrer”. Med dem får man ikke bare 
et nyt hus for pengene, men også en tryghed, der er rar at have, når man nu 
kaster sig ud i projekter, der er noget uden for ens normale komfortzone.
– Tina Levring  





HD Bolig ApS 
Smedebakken 8 · 8600 Silkeborg 
www.hdbolig.dk

Kontakt:
Henrik Dissing: henrik@hdbolig.dk · T. 5189 2490 
Michael Hansen: michael@hdbolig.dk · T. 2480 1443

HD Bolig Aps opfører individuelt byggeri med velkendte konstruktioner og 
samarbejder kun med håndværkere og ingeniører, som har stor interesse 
og indsigt i energirigtigt og fremtidssikret byggeri – på den måde opnår vi 
de bedste resultater!

Vi bygger på et stærkt fundament af solide energirigtige løsninger og høje 
standarder, og sætter en ære i levere unikke og gennemførte boliger til 
den kvalitetsbevidste familie. 

Giv os et kald, og lad os tage en uforpligtende snak om jeres energirigtige 
boligdrømme.


