




Frihed til at vælge
Frihed til at vælge til. Og vælge fra. Frihed til at vælge fællesskabet.  
Eller det individuelle. Frihed til at være sig selv. Til at være sammen med 
andre. Til at vælge tryghed. Eller frihed til at udforske det ukendte.

Frihed betyder alt for det enkelte individ. Frihed til at vælge gælder også, 
når det drejer sig om valg af fritidsbolig. 

Det er dig der bestemmer hvorledes dit drømmehus skal se ud.
Og hvorledes det skal placeres på din drømmegrund. For det er netop 
dine drømme der skal gå i opfyldelse. 

Hos Sonne Huse bygger vi ikke blot Danmarks mest eksklusive 
fritidshuse. Vi realiserer drømme. I samarbejde med vores arkitekter 
har udviklet en række nye arkitektoniske mesterværker, som du frit kan 
vælge mellem. 

Der er i alt 60 forskellige hustyper at vælge mellem. Det kalder vi frihed. 

Vi har opdelt de 60 spændende hustyper i 12 kategorier, der spænder 
bredt fra veldisponerede mindre familiehuse over specialudstyrede huse  
med henblik på udlejning til store overdådige fritidsboliger for den 
absolut kræsne køber.

Ud over et unikt design er Sonne Huse kendt og anerkendt for den 
høje kvalitet i såvel udførelse som materialevalg. 

Med dette mere end 140 siders store inspirations- og indretnings-
katalog byder vi dig velkommen i Sonne Huses univers af drømme og 
muligheder.

Du har nu friheden til at vælge. God fornøjelse.

Med venlig hilsen

Arne Sonnesen
Fabrikant



 - livet er for kort til



kedelige fritidshuse...  
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CUBE  |  type 131
Beboelse: 87 m!
Terrasse, stueside: 44 m!

8 Sonne Huse



Cube 131

Ønskes moderne minimalistisk arkitektur med store glaspartier 
i et enkelt stilrent design? Så er det et hus fra Cube-serien man 
skal vælge. Her forenes enkel arkitektur med funktionalisme. 
Virkeligt velindrettede huse med mange spændende planløs-
ninger. Bemærk den flotte beklædning som brydes af felter med 
anden type beklædning. Her vises den mindste type i serien, 

som er et særdeles godt udnyttet hus og som indeholder 3 gode 
soveværelser og 6 faste sovepladser. Endvidere stort opholdsrum 
med åbent køkken, spiseplads og stue. Bemærk den skønne ter-
rasse ved stuen, hvoraf en del er overdækket. I øvrigt giver huset 
mange muligheder for lækroge. Et skønt hus som opfylder de 
fleste familiers krav til et fritidshus.
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CUBE  |  type 199
Beboelse: 121 m!
Terrasse, stueside: 78 m!
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Cube 199

Bemærk at her, som i alle de øvrige Cube typer, har man de store 
vinduespartier som giver masser af lys inde i huset. Bemærk end-
videre at vi ved sammenbygningen af huselementerne, har ud-
ført lange glasbånd, som giver en helt speciel og flot virkning af 
lyset indenfor. Huset vi viser her, har 3 soveværelser hvoraf de 2 
er med dobbeltsenge. Vi har placeret en sove-/gæsteafdeling med 

eget bad i den ene del af huset og de øvrige soveværelser med 
tilhørende lækkert badeværelse med både indmuret spabad og 
sauna, i den anden del af huset. I øvrigt en dejlig lys entré med stor 
indbygget skabsvæg. Denne type giver rig mulighed for at placere 
sol- og læterrasser på flere sider af huset. Et dejligt hus med en 
god indretning.
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CUBE  |  type 226
Beboelse: 136 m!
Terrasse, stueside: 90 m!
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Cube 226

Utraditionel og spændende arkitektur med de store glasfacader og 
forskydninger i konstruktionen.  Et virkeligt skønt fritidshus med 
alt hvad man kan ønske sig. Huset indeholder 2 store soveværelser 
med indbyggede skabe, hvoraf det ene har eget bad, samt 2 
værelser med 2 køjesenge i hver. I øvrigt skønt køkken med frit-
stående køkkenø, spiseplads og trappe til den hævede stue med 
de store glaspartier og skydedør til terrassen. Huset har wellness-/

badeafdeling i form af stort og lækkert bad med sauna, bruseniche, 
bordarrangement med dobbeltvask og udgang til udendørs spa-
bad på terrassen. Spabadet er placeret på terrassen direkte uden-
for wellness-/badeafdelingen under den overdækkede terrasse. 
Fra de store glaspartier i soveværelse og bad har man udsyn til det 
udvendige spabad. En meget spændende detalje.
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CUBE  |  type 228
Beboelse: 156 m!
Terrasse, stueside: 72 m!
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Cube 228 

Hovedbygningen i denne type indeholder dejligt stort køkken og 
spiseplads med fritstående køkkenø og med store glaspartier på 
begge sider, så man opnår et ”view” gennem huset. I forbindelse 
med køkken et disponibelt rum til opbevaring af diverse ting. Bag 
køkken trappe til den forhøjede stue, hvorfra man har udgang 
til den hævede terrasse. Endvidere entré/bryggers med mange 
skabe og vaskesøjle, gæstebad og 4 gode soverum med i alt 12 

faste sovepladser. Ikke mindre end 3 badeværelser hvor det største 
er ind rettet som wellness/bad med stort forsænket, indmuret 
spabad, sauna, bordarrangement med dobbeltvask og lækkert 
dobbelt bruserum. Fra gårdhaven er der direkte adgang til en 
separat gæsteafdeling, som indeholder soveværelse og eget bad. 
Et virkeligt luksuriøst hus som oser af prestige.
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PRESIDENT  |  type 124 L
Stueplan: 65 m!
1. sal: 22 m!
Terrasse: 37 m!

Stueplan

1. sal
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President 124 L 

Ønskes charme, hygge og stråtag skal man vælge President-serien. 
Her viser vi den mindste type i den stråtækte serie. Et godt indret-
tet hus med stort åbent køkkenmiljø med spiseplads og stue samt 
lækkert badeværelse med forsænket, indmuret spabad, dejlig en-
tré med udvidet plads til vaskesøjle og garderobeskab. Fra entré 

er der trappe til 1. sal, hvorfra man har et flot syn ned i køkken og 
stue. På 1. sal alkove samt stort soverum. Det store ateliervindue 
i gavlen af huset giver et utroligt flot lysindfald såvel i stueplan 
som på 1. sal.
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PRESIDENT  |  type 175 L
Stueplan: 90 m!
1. sal: 35 m!
Terrasse: 50 m!

Stueplan

1. sal

20 Sonne Huse



President 175 L   

Virkeligt spændende indrettet fritidshus med bl.a. flot køkken med 
mange skabe, stort åbent opholdsrum i stueetage med spiseplads 
og stue. Bemærk det store ateliervindue i gavlen, som giver et 
fantastisk lysindfald til både underetage og 1. sal. I underetagen 
endvidere 2 dejlige værelser, stort badeværelse med forsænket, 

ind muret spa bygget ud i facaden med glasparti hele vejen rundt, 
gæstetoilet og entré med trappe til 1. sal. 1. sal indeholder stort 
soveværelse med 4 senge og en lille stue, hvor man har kig til spi-
seplads og stue i underetagen. 
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PRESIDENT  |  type 179 L
Stueplan: 88 m!
1. sal: 49 m!
Terrasse: 42 m!

Stueplan

1. sal
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President 179 L 

Et utroligt smukt og harmonisk hus med symmetri og charme-
rende stråtækte kviste på taget. Et fritidshus der oser af prestige. 
Læg mærke til den flotte overdækkede indgang med dør til entré 
og bryggers. Fra entré bevæger man sig ind i den store stue med 
det smukke lysindfald og den store loftshøjde. Bemærk endvidere 
den store terrasse, hvortil man har adgang fra både soveværelse 

samt spiseplads. Dejligt køkken placeret i hjørne med stor og 
rummelig spiseplads, lækkert bademiljø med forsænket, ind-
muret spabad, bordarrangement og bruseniche. 1. sal indeholder 
værelser, gæstetoilet, disponibelt rum samt balkonen med det 
flotte syn ned til stuen. 
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PRESIDENT  |  type 195 V
Stueplan: 94 m!
1. sal: 54 m!
Terrasse: 47 m!

Stueplan

1. sal
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President 195 V 

Her er fritidshuset for køberen, der ønsker et hus ud over det sæd-
vanlige. Bemærk den smukke facade med vinkelbygningen, de 
dobbelte terrassedøre og det spændende indgangsparti rykket 
ind i facaden med adgang til entré og bryggers. Endvidere lækkert 
køkken med stor køkkenø, spiseplads med stort vinduesparti samt 
mulighed for udgang til den overdækkede terrasse, stor rummelig 

stue med trappe til 1. sal, en drøm af et badeværelse med bord-
arrangement, forsænket indmuret spabad, sauna og bruseniche. 
På 1. sal er der bad, 2 soveværelser med mange skabe og fra 
soveværelset i vinkelbygningen har man udgang til en dejlig ud-
sigtsbalkon. 
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PRESIDENT  |  type 250 V
Stueplan: 108 m!
1. sal: 81 m!
Terrasse: 61 m!

Stueplan

1. sal

26 Sonne Huse



President 250 V

Stort og yderst velindrettet stråtækt vinkelhus til den store fami-
lie. Huset indeholder i underetagen entré og bryggers. Fra bryg-
gers direkte adgang til det skønne vinkelkøkken og spiseplads 
med dobbeltdør til terrassen, 2 værelser, stor og rummelig stue 
med trappe til 1. sal. Endvidere stort og lækkert badeværelse med 
sauna, forsænket, indmuret spabad og bruseniche samt velindret-

tet gæstetoilet. På 1. sal lækkert badeværelse med bruseniche og 
fritstående badekar, stort soveværelse med tilhørende walk-inn 
closet samt yderligere 2 værelser og udsigtsstue hvorfra der er kig 
ned til undertagen. Typen har endvidere stort glasparti i vinklen, 
hvor man kan nyde udsigten såvel fra stuen i underetagen som 
fra 1. sal. Endvidere store solterrasser hvoraf en del er overdækket.
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PRESIDENT  |  type 289 L
Beboelse: 163 m!
Terrasse, stueside: 126 m!
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President 289 L

Et fantastisk lækkert indrettet hus. Huset opføres med loft til kip, 
hvilket giver en helt speciel rumfornemmelse. Her skal man lægge 
mærke til opbygningen af huset med den store centrale kerne 
indeholdende utraditionelt køkken, stor dejlig spiseplads ført ud 
i charmerende glasudbygning, de 2 store stuer hvor der er mu-

lighed for udførelse af opmuret og vandskuret pejs. I øvrigt stor 
hall og dejligt bryggers med mange skabe og vaskesøjle. Bemærk 
endvidere den gode indretning med de 2 soveafdelinger med hver 
sit badeværelse, hvor det ene er med forsænket, indmuret spabad 
og sauna. Et hus for den absolut kræsne liebhaver.
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PRESIDENT  |  type 428 L
Beboelse: 241 m! (excl. vognport)
Terrasse, stueside: 187 m!
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President 428 L

Prestige, Prestige og Prestige….. Det absolut mest eksklu-
sive liebhaverhus i den stråtækte serie. Her er et hus ud 
over det sædvanlige med plads til den store familie. Sym-
metrien præger dette hus med de flotte store glaspartier, 
de dobbelte terrassedøre og de smukke kviste på taget. 
Parkér bilen i den store og rummelige garage og bevæg dig 
mod den smukke indgangsdør hvor man bydes velkom-
men til hallen. I hallen har man adgang til  gæstetoilet, 

klædeskab og åben garderobe til gæsterne. Fra hallen går 
man direkte ind i den store og smukke stue med det flotte 
glasparti mod terrassen. Her er mulighed for at opføre 
stor, opmuret og vandskuret pejs. Endvidere ekstra stue 
hvorfra man har adgang til afdeling med et fantastisk 
wellness-rum indeholdende stort forsænket og indmuret 
spabad, sauna, flot bordarrangement med 2 vaske og 
dob belt bruserum, gæstebad og 2 værelser. I modsat ende 

af huset flot køkken med mange skabe og fritstående 
køkkenø, rummelig spisestue med store panoramavindu-
er og dobbeltdør til terrasse, bryggers med mange skabe, 
kontor og stor master bedroom afdeling med  walk-inn 
closet og bad en suite. Et hus som alle gerne vil eje, men 
kun få har mulighed for.
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PRESTIGE  |  type 180 T
Beboelse: 97 m!
Terrasse, stueside: 83 m!

34 Sonne Huse



Prestige 180 T  

Prestige-seriens kendetegn er symmetrien, de store zinkbeklædte 
rundbuekviste, den lyse stue ført ud til spids med panoramavin-
duer samt den flotte beklædning med vandretliggende planker. 
Her viser vi den mindste type i Prestige-serien, hvor vi dog har und-

ladt de store rundbuekviste. Der er tale om et velindrettet hus med 
rummeligt køkken med mange skabe og køkkenø, 3 værelser og 
lækkert badeværelse med mange skabe og rummelig bruseniche.
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PRESTIGE  |  type 200 T
Beboelse: 109 m!
Terrasse, stueside: 91 m!
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Prestige 200 T  

Virkelig spændende og utraditionel indrettet type, opbygget sym-
metrisk med de 2 rundbuekviste omkring husmidten. Lækkert 
køkken med udgang til det fri, stort og rummeligt badeværelse 

med indmuret spabad. Endvidere har huset 3 gode soveværelser 
hvoraf de 2 er med dobbeltsenge. Fra husets spise stue har man 
udgang til den store terrasse, hvoraf en del er overdækket.
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PRESTIGE  |  type 225 T
Beboelse: 127 m!
Terrasse, stueside: 98 m!
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Prestige 225 T  

Dejligt indrettet fritidshus med mange specielle finesser. Alle 
typer i Prestige-serien har udsigt fra næsten alle rum, ja selv fra 
badeværelset, hvilket gør serien perfekt egnet til placering på en 
udsigtsgrund. Denne type indeholder 3 store soveværelser med 
mange skabe, dejligt bryggers med vaskemaskine og tørretumbler, 

gæstetoilet, stort badeværelse med forsænket indmuret spabad 
og sauna. Det store køkken er et helt kapitel for sig med masser af 
skabsplads og den flotte køkkenø. Stor og dejlig stue med pano-
ramavinduer. Alt i alt et virkeligt harmonisk hus.
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PRESTIGE  |  type 265 T
Beboelse: 142 m!
Terrasse, stueside: 123 m!
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Prestige 265 T

Her bydes man virkelig velkommen med de 3 store zinkbeklædte 
rundbuekviste. Et ualmindeligt spændende hus med god plads 
til den store familie. Rundbuekvistene giver indvendigt en helt 
speciel oplevelse af lysindfald og rumhøjde. Her skal man lægge 
mærke til den skønne lyse stue med mulighed for muret pejs samt 

spisestuen hvor der er god plads til gæsterne og det lækre køkken. 
Endvidere stort og spændende badeværelse med forsænket, ind-
muret spabad. Stor entré med adgang til bryggers med vaskesøjle. 
Også her en stor og dejlig terrasse med mulighed for lækroge. Et 
meget prestigefyldt hus.
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PRESTIGE  |  type 326 T
Beboelse: 174 m!
Terrasse, stueside: 152 m!
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Prestige 326 T

Her er det absolutte flagskib i Prestige-serien. Huset henvender 
sig til familien, som ikke vil gå på kompromis med noget. Her er 
alt tænkeligt luksus forenet med spændende og utraditionel 
ind retning med skrå vinkler. Ikke mindre end 4 store rummelige 
soveværelser med mange indbyggede skabe. Fra 2 soveværelser 
er der direkte adgang til terrassen gennem de smukke dobbelte 

terrassedøre. Bemærk endvidere det spændende badeværelse 
med rektangulært spabad, gæstetoilet, den store lyse og rum-
melige stue med mulighed for muret pejs og spisepladsen med 
udgang til overdækket terrasse. Læg mærke til husets smukke 
arkitektoniske fremtræden med symmetrien og de store zink-
belagte rundbuekviste.
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SKAGEN  |  type 131 L
Beboelse: 108 m!
Terrasse, stueside: 23 m!
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Skagen 131 L

Med fokus på Skagen, det hyggelige miljø i byen og de smukke 
Skagen villaer med den karakteristiske arkitektur, har vi udviklet 
denne smukke eksklusive serie. Serien har alt hvad vi forbinder 
med de gamle hyggelige Skagen villaer, stemningen og de kendte 
maleres by. Serien viser vi i 2 forskellige udgaver henholdsvis op-
ført i træ og opmuret og vandskuret i Skagen stil. Typen 131 L vises 
i muret udgave med en kombination af træ og mur, samt de klas-

siske rombeformede vinduer karakteristisk for byggestilen i Ska-
gen. Husets stueetage indeholder bryggers i direkte forbindelse 
med det skønne U-køkken, stor kombineret spise- og opholdsstue, 
3 gode værelser, entré og lækkert badeværelse. 1.sal er uudnyttet 
og kan senere inddrages hvis man mangler plads. Bemærk typen 
standard opføres med træfacader.
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Stueplan

SKAGEN  |  type 167 L 
Stueplan: 80 m!
1. sal: 58 m!
Terrasse: 29 m!

1. sal
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Skagen 167 L

Igen her vises typen opmuret og vandskuret med de flotte 
hjørner og gavle. Bemærk også de smukke moderne kviste som 
harmonerer  godt med husets øvrige arkitektur. Huset her er 
på 80 m2 i stuetagen og 58 m2 i overetagen. I stueetagen inde-
holder huset rummelig entré med trappe til 1. sal og adgang til 
badeværelse. Fra entré videre ind i stort åbent køkken/alrum. 
Bemærk det spændende køkken som er opbygget omkring den 

store fritstående køkkenø. Fra køkken dobbeltdør ud til terrassen. 
Spisepladsen er bygget ud i karnap med mange vinduer, som til-
fører rummet masser af lys. Endvidere 2 store værelser i under-
etagen. På 1. sal stor og rummelig stue med loft til kip, dobbeltdør 
med fransk altan og spændende kviste med glas i siderne. End-
videre dejligt soveværelse og badeværelse. Bemærk at typen som 
standard opføres med træfacader.
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SKAGEN  |  type 168 L
Stueplan: 78 m!
1. sal: 56 m!
Terrasse: 34 m!

Stueplan

1. sal
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Skagen 168 L

Arkitektonisk smukt fritidshus med mange gode detaljer. Bemærk 
karnapudbygningen ved spisestuen og de flotte kviste med glas 
i siderne. Huset har 78 m2 i stueetage og   56 m2  på 1. sal. Huset 
minder meget om indretningen i type 167 L. Her har vi bare flyttet 

stuen ned i underetagen og værelserne ovenpå. På 1. sal får man et 
repos som evt. kan anvendes som en lille ”TV-stue” eller kontor. Et 
godt hus uden spildplads. Bemærk at typen som standard opføres 
med træfacader.
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SKAGEN  |  type 186 L
Stueplan: 97 m!
1. sal: 63 m!
Terrasse: 26 m!

Stueplan

1. sal
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Skagen 186 L

Indretningen i denne type minder meget om de 2 foregående ty-
per. Her har vi dog tilføjet et ekstra værelse i stueetagen. I denne 
udgave har vi stuen i underetagen og værelserne på 1. sal. Fra den 
overdækkede indgang kommer man ind i entréen med trappe til 
1. sal og indgang til værelse og badeværelse. Videre fra entré ind i 

det store lyse køkken/alrum med åben forbindelse ind til stuen. Fra 
stuen har man dobbeltdøre som fører ud til den dejlige terrasse. 
På 1. sal 3 store værelser, badeværelse og lille stue med stor dob-
beltkvist. Et smukt fritidshus med hygge og charme.
Bemærk at typen som standard opføres med træfacader.
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SKAGEN  |  type 188 L
Stueplan: 99 m!
1. sal: 63 m!
Terrasse: 26 m!

Stueplan

1. sal
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Skagen 188 L 

Ligesom type 186 L har vi her tilføjet et ekstra værelse i under-
etagen. Vi viser her huset i en opmuret udgave. Bemærk den 
charme rende kombination af det vandskurede og træbeklædnin-
gen ved værelsesudbygningen. Som i type 167 L har vi her placeret 

stort soveværelse, badeværelse og stue på 1. sal. Loftet på 1. sal er 
ført helt til kip og giver en fornemmelse af rummelighed og luft. I 
stuen en stor kvist med dobbeltvindue samt dobbeltdør med fransk 
altan. Bemærk at typen som standard opføres med træfacader.
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ARKITEKT  |  type 175 L
Stueplan: 67 m!
1. sal: 50 m!
Terrasse: 58 m!

Stueplan

1. sal
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Arkitekt 175 L

Arkitektoniske, klassiske og rene linjer kendetegner Arkitekt-serien, 
hvor taget udføres som paptag med listedækning. Det store pano-
ramavindue i gavlen får hus og natur til at gå i et med hinanden. 
Her viser vi det mindste hus i serien med 67 m2 i stueetagen og 50 
m2 på 1. sal. Et hus som er udnyttet til sidste kvadratmeter uden 
nogen form for spildplads. Huset har 2 rummelige soveværelser 

med dobbeltsenge og 1 børneværelse med 3 senge. I stueetagen 
stort køkken/alrum med fritstående køkkenø, 2 værelser, bad og 
entré samt trappe til 1. sal som indeholder stort soveværelse, 
badeværelse og skøn stue med flot lysindfald fra det store vindue i 
gavlen. Fra stuen udgang til udsigtsterrasse udført som halvcirkel. 
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ARKITEKT  |  type 211 L
Stueplan: 81 m!
1. sal: 61 m!
Terrasse: 69 m!

Stueplan

1. sal
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Arkitekt 211 L

Det største hus i serien med lidt mere plads overalt. Her igen de 
store panoramavinduer i gavlen, som giver et helt specielt lys 
til køkken/alrum og stue på 1. salen. Huset har på 1. sal lækkert 
soveværelse med mange skabe og bad en suite samt en dejlig stue 
med udgang til udsigtsterrasse. Bemærk de smukke kviste med 
glas i siderne. Kvistene går næsten til gulv og virker som en lille ud-

bygning, hvor man kan nyde udsigten fra. I stuetagen kombineret 
entré/bryggers funktion med åben garderobe, skabe og bordplade 
med vask, badeværelse med bruseniche, 2 store soveværelser med 
dobbeltsenge og mange skabe. Endvidere stort køkken/alrum med 
fritstående køkkenø. Fra spisepladsen skydedør ud til terrassen. Et 
virkeligt spændende hus med en flot arkitektur.
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KVADRAT  |  type 120 K
Beboelse: 72 m!
Terrasse, stueside: 48 m!
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Kvadrat 120 K 

Kendetegnet ved Kvadrat-serien er den kvadratiske opbygning af 
husene. Der er tale om arkitektoniske flotte fritidshuse. Her er den 
mindste type i Kvadrat-serien, men alligevel virker huset utroligt 
rummeligt. Dette er egoisthuset for den kræsne, som ønsker noget 

anderledes. Huset indeholder 2 værelser, stort og lækkert bad med 
forsænket, indmuret spabad og bruseniche. Endvidere rummeligt 
køkken, spiseplads og stue.
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KVADRAT  |  type 140 K
Beboelse: 90 m!
Terrasse, stueside: 50 m!
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Kvadrat 140 K

”Storebror” til Kvadrat 120 K. Her er huset udvidet med knap 20 
m2, som giver plads til større spiseplads og stue med mulighed for 
muret pejs. De store vinduesfelter i stue og spiseplads giver huset 
masser af lys indvendigt som sammen med den store loftshøjde 

gør huset til et dejligt sted at opholde sig. Fra stuen fører den dob-
belte terrassedør ud til solterrasse på 2 sider af huset.
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KVADRAT  |  type 200 K
Beboelse: 140 m!
Terrasse, stueside: 60 m!
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Kvadrat 200 K

Kvadrat-seriens store flagskib. Fantastisk spændende arkitektonisk 
hus opbygget med 2 kvadrater forbundet med hinanden i form af 
en mellembygning indeholdende husets samlingspunkt, køkken/
alrummet, hvor man kan nyde udsigten over den store solterrasse.  
Den ene kvadratbygning indeholder 3 soveværelser og wellness 

afdeling med sauna, stort rundt forsænket, indmuret spabad, 
mens den anden bygning indeholder hall, stort soveværelse, 
gæstebad og stor rummelig stue med store panoramavinduer. Fra 
stuen har man adgang til solterrassen. Et særdeles spændende og 
utraditionelt hus.
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DECO  |  type 158
Beboelse: 98 m!
Terrasse, stueside: 60 m!

68 Sonne Huse



Deco 158

Deco-serien er et virkeligt spændende bekendtskab. Den moderne 
arkitektur står i stærk kontrast til andre mere traditionelle byg-
gerier og åbner muligheder for en utraditionel og kreativ indret-
ning. Seriens kendetegn er den ensidige taghældning med tagpap, 
den forhøjede stue og de store vinduespartier med glas fra gulv 
til loft. Indvendigt giver de skrå lofter og de store vinduer et helt 
fantastisk lysindfald. Her vises den mindste type i serien. Selvom 

huset er det mindste i serien, opfylder det de fleste familiers krav 
til et godt fritidshus. Husets kerne består af stort ”leverum” med 
køkken, spiseplads og trappe til den forhøjede stue, i øvrigt 3 gode 
soveværelser med 10 faste sovepladser, entré med mange skabe og 
et dejligt badeværelse med bruseniche. Alt i alt et skønt fritidshus.
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DECO  |  type 173
Beboelse: 113 m!
Terrasse, stueside: 60 m!
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Deco 173

En virkelig velindrettet type med en god rumfordeling. Her har vi lagt 
vægt på 2 selvstændige soveafdelinger med hver sit badeværelse. 
I den ene afdeling master bedroom og lækkert badeværelse med 
sauna samt forsænket indmuret spabad. Den anden afdeling med 
soveværelse med dobbeltseng og børneværelse med enkeltsenge 

samt badeværelse med bruseniche. I husmidten har vi det store 
køkken/alrum med mange skabe og en stor køkkenø. Fra spiseplad-
sen er der trappe til den forhøjede stue. Bemærk at der er udgang 
til det fri fra næsten alle rum og fra soveværelse udgang til en lille 
hyggelig overdækket terrasse.
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DECO  |  type 221
Beboelse: 130 m!
Terrasse, stueside: 91 m!
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Deco 221

Fantastisk spændende velindrettet hus udnyttet til sidste kvadrat-
meter. Huset indeholder i hovedbygningen stort og rummeligt 
køkken/alrum med plads til mange spisende gæster. Bemærk 
den store køkkenø hvor familien kan hygge sig med at tilberede 
maden. Fra spisepladsen trappe til den dejlige udsigtsstue med 
udgang til den hævede terrasse. Endvidere lækkert badeværelse 
med indmuret spabad og bruseniche samt dør ud til det fri,  

kom bineret entré/bryggers med vaskesøjle og garderobe, 2 
værelser med 6 faste sovepladser. Som en rigtig god detalje har 
vi placeret et selvstændigt gæsteanneks med soveværelse og eget 
bad. Annekset er en integreret del af huset men alligevel adskilt fra 
huset med en overdækket terrasse. I den overdækkede terrasse har 
man mulighed for at indrette et udekøkken.
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DECO  |  type 235
Beboelse: 150 m!
Terrasse, stueside: 85 m!
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Deco 235

Pragtfuldt fritidshus med mange spændende detaljer. En indret-
ning som er helt perfekt med 2 selvstændige soveafdelinger. En 
afdeling til børnene med eget bad og en stor forældreafdeling med 
dejligt soveværelse med udgang til terrasse, skabsgang med god 
plads til tøj, lækkert bad en suite med sauna, stort bordarrange-
ment med dobbeltvaske og flot bruseafdeling med dobbeltbruser. 
I øvrigt indeholder huset forhøjet stue med udgang til terrasse, vir-

keligt skønt køkken med fritstående køkkenø og stor og rummelig 
spisestue med glaspartier med glas fra gulv til loft og udgang 
til det fri i begge sider, gæstesoveværelse med dobbeltseng og 
skabs væg samt en praktisk entré med mange skabe. Et virkeligt 
luksuriøst fritidshus som opfylder selv den mest kræsne købers 
krav og behov.
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ROYAL  |  type 157 H
Beboelse: 103 m!
Terrasse, stueside: 40 m!
Hems: 14 m!
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Royal 157 H 

Royal-seriens kendetegn er den forhøjede opholdsstue og de 
spændende lysindfald ved sammenbygningen i taget. Vores mind-
ste type i denne serie indeholder på trods af at være den mind-
ste, 3 soverum med 7 sovepladser, dejligt stort badeværelse, stort 
rummeligt køkken, spiseplads og stue. Et utroligt spændende hus 
som vil egne sig perfekt til en udsigtsgrund.

Royal-seriens modeller er her i kataloget vist med en forhøjet 
opholdsstue. Hvis det ønskes, kan alle modellerne også udføres 
med en nedsænket stue. 
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ROYAL  |  type 176 H
Beboelse: 112 m!
Terrasse, stueside: 53 m!
Hems: 11 m!
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Royal 176 H 

Som ved alle vores fritidshuse, har vi her lagt stor vægt på, at opnå 
den bedste udsigt fra de centrale rum i huset. Fra både køkken, 
spise plads og stue har man store panoramavinduer som optimer-
er udsigten bedst muligt. Et rigtigt godt familiehus med 3 værelser 

med i alt 6 sovepladser og med luksus i form af forsænket, ind-
muret spabad og sauna. Bemærk endvidere, at niveauforskydnin-
gen af stuen giver en spændende solterrasse med gode læmulig-
heder. Et arkitektonisk flot hus.
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ROYAL  |  type 177 H
Beboelse: 123 m!
Terrasse, stueside: 44 m!
Hems: 10 m!
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Royal 177 H

Den flotte arkitektur giver dette hus et meget harmonisk ydre. 
Bemærk glasset over sammenbygningen ved niveauforskydnin-
gen, som giver et helt specielt og spændende lysindfald i huset. En 
flot og meget spændende type med stort boligareal og en særde-
les ideel indretning. Velfungerende køkken / alrum med lav væg 

til den forhøjede opholdsstue. Virkeligt flot kig gennem huset og 
til den forhøjede opholdsstue. 3 gode soverum og et eksklusivt 
badeværelse med forsænket, indmuret spabad og sauna samt 
gæstetoilet med bruseniche, bordarrangement og toilet.
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ROYAL  |  type 198 H
Beboelse: 125 m!
Terrasse, stueside: 65 m!
Hems: 8 m!
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Royal 198 H  

Et ualmindeligt godt indrettet fritidshus. Her skal man især 
bemærke det store lyse køkken med fritstående køkkenø og de 
mange skabe, den rummelige spiseplads med trappe op til stuen 
med udgang til terrassen. Fra spisepladsen er der endvidere 

skydedør til den store solterrasse. Lig mærke til det spændende 
bademiljø med forsænket, indmuret spabad og sauna. Entré med 
garderobe med vaskesøjle og kosteskab. Endvidere inde holder hu-
set 3 store rummelige soveværelser samt gæstetoilet. 

85Sonne Huse



ROYAL  |  type 200 H
Beboelse: 132 m!
Terrasse, stueside: 58 m!
Hems: 10 m!
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Royal 200 H

Stort og dejligt fritidshus med plads til mange. Vi har indret-
tet dette hus med 2 separate soveafdelinger med tilhørende 
badeværelser. Centralt i huset har vi stort rummeligt køkken, 
spiseplads og forhøjet stue med lav væg omkring. Den centrale 

placering af stuen giver huset et flot ydre samt mange lækroge 
og spændende terrasser i forskellige højder. Et fritidshus som op-
fylder alle ønsker til en dejlig ferie med familien.
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ROYAL  |  type 221 H
Beboelse: 142 m! (excl. vognport)
Terrasse, stueside: 62 m!
Hems: 17 m!
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Royal 221 H 

Stort og præsentabelt fritidshus med alt tænkeligt luksus. Et hus 
med 4 store soveværelser og 9 faste sovepladser, stor entré med 
skabe samt spændende badeværelse med rundt forsænket og 
ind muret spabad, sauna og bruseniche. I øvrigt gæstetoilet, stort 
køkken med mange skabe og spændende glasudbygning, rum-

melig spiseplads med trappe til den flotte stue med panoramavin-
duer og udgang til den store solterrasse. Endvidere overdækket 
terrasse med adgang fra køkken. I dette hus har vi vist muligheden 
for at sammenbygge huset med en stor dobbelt vognport med et 
rummeligt redskabsrum. En perfekt type til din udsigtsgrund.
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ROYAL  |  type 263 H
Beboelse: 166 m! (excl. vognport)
Terrasse, stueside: 80 m!
Hems: 17 m!
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Royal 263 H   

Det største hus i Royal-serien. Et særdeles smukt hus hvor de 
arkitektoniske detaljer fremhæves såvel udvendigt som ind-
vendigt. Bemærk her den flotte facade med de store panorama-
vinduer, den kombinerede entré/bryggers som fører dig ind i det 
store køkken/alrum, det spændende køkken med fritstående 
køkkenø og mulighed for at slå dørene op til en dejlig overdækket 
terrasse.

Huset indeholder 4 gode rummelige soverum og en fantas-
tisk opholdsstue med mulighed for opmuret pejs. Det store 
badeværelse er et kapitel for sig med stort forsænket, indmuret 
spabad, sauna, bordarrangement med dobbeltvaske samt stor 
bruseafdeling med 2 brusere. Huset for den absolut mest kræsne 
køber som ønsker såvel luksus som god plads.
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NOSTALGI  |  type 122 T
Beboelse: 83 m!
Terrasse, stueside: 39 m!
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Nostalgi 122 T 

Husker du de klassiske sommerhuse fra din barndom? Vi har med 
Nostalgi-serien genskabt den gamle klassiske sommerhusstil 
med den brede vandretliggende ydervægsbeklædning, de hvide 
bondehusvinduer og det sorte tag, men i en ny eksklusiv udgave. 
Her viser vi den mindste type i serien, type Nostalgi 122T. Huset 
indeholder bl.a. 3 gode soverum med i alt 8 sovepladser, dejligt 

badeværelse samt separat entré. Her skal man lægge mærke til 
den store lyse stue samt det åbne køkken/alrum. Alle husene i 
Nostalgi-serien kan udstyres med en anneks bygning med ekstra 
værelse og redskabsrum som kan placeres i tilknytning til huset, 
således man opnår et dejligt gårdhavemiljø med lækroge.
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NOSTALGI  |  type 153 V
Beboelse: 104 m! (excl. anneks)
Terrasse, stueside: 49 m!
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Nostalgi 153 V 

Virkeligt smukt vinkelhus med en supergod indretning indehol-
dende dejligt vinkelkøkken med mange skabe, badeværelse, kom-
bineret entré / bryggers funktion samt 3 gode soveværelser. Læg 
mærke til, at det ene soveværelse er med rummeligt walk-inn 

closet. Stor lys stue og spiseplads med dobbeltdøre til den store 
solterrasse. Endvidere mulighed for anneks med ekstra soveplad-
ser samt redskabsrum i forbindelse med huset. Denne placering af 
anneks vil give et lækkert og ugenert gårdhavemiljø.
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NOSTALGI  |  type 165 V
Beboelse: 115 m! (excl. anneks)
Terrasse, stueside: 50 m!
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Nostalgi 165 V    

Et virkelig lækkert indrettet hus med mange spændende detaljer. 
Her skal man lægge mærke til det dejlige køkken, som er placeret 
i den ene vinkelbygning, den rummelige spiseplads med dobbelt-
dør til den store solterrasse samt den skønne stue, hvorfra der 

ligeledes er dobbeltdør ud til det fri. Endvidere 3 gode værelser, det 
ene med eget walk-inn closet. Et flot og præsentabelt hus. Også 
her er der mulighed for en god placering med anneks i forbindelse 
med solterrassen.
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NOSTALGI  |  type 199 V
Beboelse: 136 m!
Terrasse, stueside: 63 m!
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Nostalgi 199 V    

Nostalgi 199 V er det største hus i serien. Her er huset til fami-
lien, som ønsker et liebhaverhus ud over det sædvanlige. Dette 
hus emmer af atmosfære. I typen skal man lægge mærke til den 
store lyse stue som er placeret centralt i huset, mulighed for stor 
muret pejs og det rummelige køkken med tilhørende stor spise-

stue med udgang til den store solterrasse. Læg endvidere mærke 
til de 3 værelser, alle med dobbeltsenge og masser af skabsplads. 
Et virkeligt flot arkitektonisk hus med en fantastisk indretning til 
den kræsne køber.
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MARITIM  |  type 105 L
Beboelse: 57 m!
Terrasse, stueside: 33 m!
Hems: 15 m!

Alternativ 
værelsesopdeling
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Maritim 105 L 

Maritim-seriens kendetegn er de stilrene enkle linier. Ydervægs-
beklædningen er vandretliggende planker, ligesom den indvendige 
vægbeklædning også ligger vandret. Som en ekstra flot detalje er 
beklædningen på badeværelset i denne serie mahogniplanker 
opsat med store messingskruer. Materialevalget giver huset det 

maritime look, som netop er seriens navn. Typen Maritim 105 L er 
den mindste i serien men et godt og funktionelt hus. Bemærk at 
typen uden ekstraudgift kan leveres med 2 værelser med dobbelt-
seng i stedet for den viste løsning i gavlen med 1 soveværelse med 
dobbeltseng og 1 værelse med 3 senge.
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MARITIM  |  type 130 L
Beboelse: 70 m!
Terrasse, stueside: 43 m!
Hems: 17 m!

Alternativ 
værelsesopdeling
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Maritim 130 L   

”Storebror” til Maritim 105 L med større stue og et stort køkken 
centralt placeret i huset. Fra stuen har man udgang til skøn over-
dækket terrasse. I det store soveværelse har man en hel skabsvæg 
til rådighed. Som en god detalje har vi i den lille gang ved køkkenet 
lavet et skrivebord samt en ekstra seng. Her har man mulighed 

for at lukke af med en skydedør til køkkenet. Et kompakt hus 
med mange sovepladser. Bemærk at typen uden ekstraudgift kan 
leveres med 2 værelser med dobbeltseng i stedet for den viste 
løsning i gavlen med 1 soveværelse med dobbeltseng og 1 værelse 
med 3 senge.
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MARITIM  |  type 155 L
Beboelse: 85 m!
Terrasse, stueside: 53 m!
Hems: 17 m!

Alternativ 
værelsesopdeling
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Maritim 155 L

En videreudvikling af type Maritim 130 L med endnu større 
opholds rum. Her skal man lægge mærke til det store samtale-
køkken med den store fritstående køkkenø, den store lyse stue 
med panoramavinduer og udgang til terrassen, hvor en del er 
overdækket. Huset har 3 gode soverum med mange sengepladser. 

Et rummeligt hus med en god indretning. Bemærk at typen uden 
ekstraudgift kan leveres med 2 værelser med dobbeltseng i stedet 
for den viste løsning i gavlen med 1 soveværelse med dobbeltseng 
og 1 værelse med 3 senge.
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MARITIM  |  type 165 L
Beboelse: 95 m!
Terrasse, stueside: 53 m!
Hems: 17 m!
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Maritim 165 L

Det største hus i denne serie. Her skal man lægge mærke til det 
store spændende badeværelse med forsænket, indmuret spabad. 
Endvidere er der i denne type gæstetoilet og et ekstra soveværelse 
med dobbeltseng og skabe. Også i denne type har man et herligt 
stort rum indeholdende skønt køkken med køkkenø, spisestue og 

opholdsstue. Har man ønske om udgang fra køkkenet til en even-
tuel morgenterrasse, kan der monteres dør i stedet for en del af 
vinduespartiet. Et særdeles velindrettet hus som også egner sig til 
udlejning. 
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DIPLOMAT  |  type 110 L
Beboelse: 69 m!
Terrasse, stueside: 32 m!
Hems: 9 m!
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Diplomat 110 L  

Diplomat-seriens kendetegn er længe- og vinkelhuse med de 
mange muligheder og planløsninger. Fælles for serien er en 
supergod indretning med masser af plads, gode opholdsrum, 
flotte badeværelser, store overdækkede terrasser, gode solter-
rasser omkring husene samt m.m. De mange planløsninger giver 
god mulighed for at finde drømmehuset. Her er huset til familien, 

som ønsker et kompakt fritidshus uden nogen form for spildplads. 
Huset indeholder stort åbent rum med stue, køkken og spiseplads. 
Endvidere indeholder huset soveværelse med dobbeltseng og 
værelse med 3 senge, hems, dejligt badeværelse med bruseniche, 
bordarrangement og vaskesøjle. 
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DIPLOMAT  |  type 112 L
Beboelse: 71 m!
Terrasse, stueside: 33 m!
Hems: 8 m!
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Diplomat 112 L  

Her viser vi type Diplomat 112 L. Trods det at huset kun er på 71 
m!, byder det alligevel på en stor lys stue i forbindelse med køkken 
/ alrum, 3 gode soverum med i alt 8 sovepladser, entré / bryggers 

med vaskesøjle og åben garderobe samt badeværelse med bord-
arrangement og bruseniche. Et skønt fritidshus til familien som 
ønsker et mindre hus.
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DIPLOMAT  |  type 120 V
Beboelse: 77 m!
Terrasse, stueside: 35 m!
Hems: 8 m!
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Diplomat 120 V  

Vores mindste vinkelhus udført som et ”T” med 3 gode værelser 
og 8 faste sovepladser. Rummelig kombineret entré / bryggers 
med vaskesøjle og åben garderobe. Det centrale lyse rum i huset 
indeholder stort åbent køkken, spiseplads og stue. Fra stuen er 

der udgang til den dejlige solterrasse,  som også har en del over-
dækket. Terrassen giver mulighed for sol dagen lang fra øst, syd 
og vest. Et godt familiehus som dækker alle behov til en god ferie. 
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DIPLOMAT  |  type 130 L
Beboelse: 84 m!
Terrasse, stueside: 31 m!
Hems: 15 m!
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Diplomat 130 L  

En ”storebror” til type Diplomat 110 L. Her har vi udvidet huset 
med et ekstra soveværelse med 3 senge, således huset får i alt 7 
sovepladser. I øvrigt et dejligt U-formet køkken, stor og rummelig 
spiseplads med masser af vinduer samt en hyggelig stue. Fra stuen 

har man udgang til den store terrasse, hvoraf en del er overdækket. 
Huset er endvidere udstyret med et stort og rummeligt redskabs-
rum.
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DIPLOMAT  |  type 135 L
Beboelse: 84 m!
Terrasse, stueside: 40 m!
Hems: 11 m!
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Diplomat 135 L  

Spændende og meget populær type med et smukt ydre frem-
træden. Indrettet med bl.a. stor rummelig stue, 3 værelser med 
dobbeltsenge og mange indbyggede skabe, rummeligt åbent 

køkken med god skabsplads samt badeværelse med bordarrange-
ment, bruseniche, toilet og vaskemaskine samt tørretumbler. 
Bemærk endvidere den store overdækkede terrasse.
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DIPLOMAT  |  type 151 L
Beboelse: 95 m!
Terrasse, stueside: 47 m!
Hems: 9 m!
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Diplomat 151 L  

De store vinduespartier, trekantruderne og de lige linier giver dette 
hus et virkeligt harmonisk og smukt ydre. Huset har en særdeles 
god indretning uden nogen form for spildplads. Her er 7 gode 
sengepladser fordelt i 3 rum. Lige fra man træder ind i den kom-
binerede indgang, som indeholder både entré og bryggers, føler 

man sig godt tilpas. Stue og spiseplads deles af lav væg og stuens 
store vinduer er udført som en glasudbygning. Flot køkken med 
en spændende køkkenø og mange skabe. Virkeligt spændende 
fritidshus, som vil egne sig perfekt til en udsigtsgrund.
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DIPLOMAT  |  type 162 L
Beboelse: 96 m!
Terrasse, stueside: 51 m!
Hems: 15 m!
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Diplomat 162 L  

En af vore populære modeller som opfylder de fleste familiers krav 
til et dejligt fritidshus. Et skønt indrettet fritidshus med 3 gode 
soveværelser og 7 faste sovepladser. Spændende badeværelse 
med sauna og forsænket, indmuret spabad, et flot og rummeligt 

køkken med fritstående køkkenø, stor og rummelig spiseplads 
samt en hyggelig stue. Fra spisepladsen har man udgang til den 
store terrasse, hvoraf en del er overdækket.
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DIPLOMAT  |  type 165 V
Beboelse: 100 m!
Terrasse, stueside: 50 m!
Hems: 15 m!
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Diplomat 165 V  

Her er fritidshuset for familien, som ønsker god plads. Et rigtigt 
godt vinkelhus med en god indretning. 2 store soveværelser med 
dobbeltsenge og et værelse med 3 senge, lækkert køkken med 
mange skabe og fritstående køkkenø, rummelig spiseplads og 

skøn stue med panoramavinduer, flot badeværelse med forsæn-
ket, indmuret spabad, skabsarrangement, vaskesøjle og rummelig 
bruseniche. Skøn solterrasse hvoraf en del er overdækket. Et vir-
keligt harmonisk vinkelhus med et smukt ydre.
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DIPLOMAT  |  type 170 L
Beboelse: 102 m!
Terrasse, stueside: 49 m!
Hems: 19 m!
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Diplomat 170 L  

Vel nok den mest solgte hustype igennem mange år. Et super-
indrettet hus med en optimal rumfordeling. Planløsningen min-
der meget om Diplomat 151 L, men her er luksusudstyret udvidet 
til også at omfatte forsænket, indmuret spabad, sauna samt 

gæstetoilet med bruseniche. Stort køkken med mange skabe og 
utraditionel køkkenø. Også her har man de store panoramavindu-
er, som gør huset særdeles velegnet til udsigtsgrunden.
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DIPLOMAT  |  type 175 L
Beboelse: 103 m!
Terrasse, stueside: 54 m!
Hems: 18 m!
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Diplomat 175 L

”Storebror” til type Diplomat 162 L. Her er huset, som inde holder 
alt hvad hjertet begærer af luksus, lækkert badeværelse med 
forsænket, indmuret spabad, sauna og lækkert køkken med frit-

stående køkkenø. Huset indeholder endvidere gæstetoilet med 
rummelig bruseniche samt 3 store velindrettede soverum alle 
med dobbeltseng. Et hus som er optimeret til udlejning.
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DIPLOMAT  |  type 176 L
Beboelse: 109 m!
Terrasse, stueside: 48 m!
Hems: 19 m!
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Diplomat 176 L  

En videreudvikling af type Diplomat 170 L, hvor typen er gjort 
endnu mere rummelig med mere plads i stue og spiseplads. 
Læg især mærke til den store entré med masser af plads og 
indbyggede skabe. Et hus som opfylder ethvert ønske om luksus 

i højeste klasse. Stor solterrasse langs hele husets facade. En 
del af terrassen er overdækket og her kan man sidde og nyde de 
dejlige sommeraftener. Et særdeles velfungerende hus til den 
kræsne familie.
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DIPLOMAT  |  type 180 V
Beboelse: 112 m!
Terrasse, stueside: 53 m!
Hems: 15 m!
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Diplomat 180 V

Denne planløsning er den samme som type Diplomat 165 V. Her 
har vi dog udvidet huset med et ekstra soveværelse med dobbelt-
seng, således huset har 9 faste sengepladser. Udbygningen med 
det ekstra værelse giver en større overdækning af en del af sol-

terrassen.  Et dejligt sted at opholde sig på lune sommeraftener. 
Huset har ingen form for spildplads og arealet er derfor udnyttet 
fuldt ud. Endvidere har huset et stort og rummeligt redskabsrum.
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DIPLOMAT  |  type 190 V
Beboelse: 121 m!
Terrasse, stueside: 54 m!
Hems: 15 m!
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Diplomat 190 V

Et virkeligt smukt og præsentabelt vinkelhus som indeholder 
alt, hvad man ønsker sig af luksus. Huset indeholder 3 værelser 
med dobbeltsenge, værelse med 3 senge, lækkert vinkelkøkken 
med fritstående køkkenø, rummelig spisestue og dejlig stue 

med panorama vinduer mod terrassen. Endvidere et spændende 
badeværelse med bl.a. sauna og stort rundt forsænket og ind-
muret spabad, gæstetoilet og rummelig entré/bryggers med 
vaskesøjle og garderobe.
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DIPLOMAT  |  type 223 V
Beboelse: 147 m!
Terrasse, stueside: 67 m!
Hems: 9 m!
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Diplomat 223 V

Her er tænkt på alt. Et virkeligt velfungerende hus med oceaner af 
plads. Huset er opdelt således man opnår 2 soveafdelinger med 
hvert sit badeværelse. En rigtig god detalje så børnene/gæsterne 
har deres egen afdeling. Fra forældresoveværelset har man di-

rekte adgang til det store dejlige badeværelse med forsænket og 
indmuret spabad. Bemærk endvidere det rummelige køkken, det 
praktiske bryggers, den store spiseplads samt den store lyse stue. 
Et hus som virkelig byder dig velkommen, når du træder ind.
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DIPLOMAT  |  type 234 V
Beboelse: 150 m!
Terrasse, stueside: 66 m!
Hems: 18 m!
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Diplomat 234 V  

Diplomat-seriens absolutte flagskib. Som et stort rum igennem 
huset har vi i denne type placeret køkken og spiseplads. Fra spi-
sepladsen går man videre ind i den store lyse stue, hvorfra man 
har adgang til den skønne solterrasse. Fra spisepladsen er der 
adgang til 2 afdelinger med hver sit soveværelse med dobbeltseng 
og indbyggede skabe. Endvidere bryggers med vaskesøjle samt 

gæstetoilet. Virkeligt flot køkken med masser af skabsplads, stor 
og lækker køkkenø hvor køkkenarbejdet bliver en hel fornøjelse. I 
øvrigt indeholder huset yderligere 2 gode soveværelser, stort og 
spændende badeværelse med forsænket, indmuret spabad, sauna 
og redskabsrum. Bemærk endvidere den lille detalje med det nyt-
tige viktualie/depotrum. Et virkeligt velindrettet hus.
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SPECIAL
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Går du med tanken om at bygge dit helt personlige drømmehus ?

Hvad enten det drejer sig om udbygning eller ændring af en type 
eller ideoplæg til en helt ny arkitektonisk løsning, vil vi i samarbej-
de definere ønsker og krav til dit helt specielle drømmehus. Hos os 
er specielle ønsker altid velkomne og vi skræddersyr gerne dit helt 
eget drømmehus.

Indledningsvis aftales der normalt et møde med vores salgsafde-
ling omkring besigtigelse af din grund samt drøftelse af ideer, øn-
sker og krav m.m. Der aftales et møde med vores tegnestue, hvor vi 
sammen yderligere præciserer dine ønsker.

Herefter vil vore kreative arkitekter og konstruktører udarbejde 
skitse og indretningsforslag til inspiration og oplæg til en videre 
dialog om det endelige projekt. Der vil blive udarbejdet en grund-
plan, en facadeplan samt en situationsplan. Endvidere udarbejdes 
der en fast tilbudspris på det samlede projekt. Såfremt projektet 
gennemføres er akitektens tegnearbejde indeholdt i prisen.

SPECIAL  |  Individuelle typer
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HC Vinduer
Virksomhedsvej 1
9700 Brønderslev
Telefon 98 82 23 73
www.hcvinduer.dk

RR Revision
Vandværksvej 14
9800 Hjørring
Telefon 98 92 76 00
www.rr-revision.dk

Jyske Bank
Bredgade 80
9830 Tårs
Telefon 89 89 33 60
www.jyskebank.dk

Jerslev VVS
Birkmosevej 299
9740 Jerslev
Telefon 98 83 41 87
www.jerslev-vvs.dk

Totalren
Stendyssevej 56
9850 Hirtshals
Telefon 98 94 27 01
www.total-ren.dk

PL Service
W. Brüelsvej 6
9800 Hjørring
Telefon 98 92 99 66
www.plservice.dk

Advokatfirmaet
Hans Ladefoged
Bispensgade 95, 2
9800 Hjørring
Telefon 98 90 90 24
www.hlalaw.dk

BM Stålskorstene
Bakkevej 22
8654 Bryrup
Telefon 75 75 62 88
www.bm-staal.dk

Flügger
Frederikshavnsvej 80
9800 Hjørring
Telefon 98 92 04 88
www.flugger.dk

Landinspektør Nord
Bredgade 206
9700 Brønderslev
Telefon 98 82 15 44
www.landnord.dk

Novasol
Rygårds Allé 104
2900 Hellerup
Telefon 70 424 424
www.novasol.dk

Siemens Hvidevarer
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Telefon 44 89 85 25 
www. Siemens-home.dk

STÅLSKORSTENE®

www.novasol.dk   www.dansommer.dk

RR REVISION

JERSLEV VVS aps
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Bygma
Farøvej 29
9800 Hjørring
Telefon 98 92 36 11
www.bygma.dk

Søstrøm Metalindustri
Blommevej 22
8900 Randers
Telefon 86 41 75 22
www.sostrom.dk

Ole Hvilsby og Eva jensen ApS
Vestergade 17 B
3200 Helsinge
Telefon 48 79 43 10 
www.mapmaker.dk

Skagen Beton
Drogden 3
9990 Skagen
Telefon 98 44 17 55
www.skagenbeton.dk

JKE Design
Gl. Klæstrupvej 75
9740 Jerslev
Telefon 96 46 82 00
www.jke-design.dk

Royal Scandinavian
Fabriksvej 21
7441 Bording
Telefon 96 60 87 00
www.royal.as

Prodan
Tåsingevej 1
8940 Randers SV
Telefon 87 53 85 38
www.prodan.dk

Tom Anton Reklamebureau A/S
Hasserisvej 111
9000 Aalborg
Telefon 98 13 11 00

Axel Søgaard
Smidstrupvej 165
9760 Vraa
Telefon 98 98 22 78 / 30 99 62 78
www.mesterfotograf.dk 

OLE HVILSBY OG EVA JENSEN ApS

SØSTRØM
METALINDUSTRI A/S

F O T O G R A F
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