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Nyt EBK fritidshus
med anneks og gårdmiljø

EBK HUSE har premiere på en drøm af et fritidshus – Hvid Søholm. Med ny farve, integration med udemiljøet,
samt mulighed for anneks og gårdmiljø rammer det en ny trend i fritidshusmarkedet.
Skabt med inspiration fra kunderne
Huset er skabt af EBK´s tegnestuechef Jørgen Raagart, der
i mere end 20 år har deltaget i EBK´s produktudvikling:
- Der sker hele tiden en udvikling i de ønsker og krav,
vores kunder stiller, siger Jørgen Raagart. Vi bliver løbende inspireret til nye indretninger og materialer ved
at lytte til vores kunders krav og ønsker. Det giver sig
bl.a. til udtryk i den hvide facade, de mange uderum og
terrasser, og at der skal være plads til gæster.

Premiere på det nye hus i Påsken
Det nye hus fås fra 78 m² til 121 m² bebygget areal med
mulighed for at tilkøbe anneks på 29 m2. Hvid Søholm 123
med anneks og gårdmiljø kan fra lørdag den 19. marts
2016 og hele Påsken opleves på EBK´s permanente fritidshusudstilling i Slagelse.

- Derfor ser vi det nye Hvid Søholm som EBK´s bud på et
moderne og nyskabende fritidshus, der med sine flotte
hvide træfacader passer flot ind ved de danske strande.
Ikke alene er sommeren på vej med sol og lyse nætter.
Der er også lyse udsigter, hvis man ønsker et fritidshus i et
helt unikt design. Hvid Søholm er den nyeste generation
af Sort Søholm, som har været et af EBK’s mest populære
huse gennem 10 år. Huset er kendetegnet ved de elegante, hvide facader, der passer godt i sommerlandet, og ved
anneks og gårdmiljø, der gør udelivet til en integreret del
af arkitekturen.
Designet til den danske sommer
Lyset strømmer ind i Hvid Søholm, der er forsynet med
store vinduespartier fra gulv til loft samt en stor glasskydedør, der åbner den gennemlyste stue direkte mod
omgivelserne og den overdækkede terrasse. Netop den
umærkelige grænse mellem ude- og indeliv er essensen
af dette hus. Derfor er der f.eks. nem adgang fra køkken til
terrasse og rundt om huset er der flere små hyggekroge
og terrasser, hvor lys og læ kan fanges hele dagen.

Tænk ud af huset
Hvid Søholm er en drøm af et fritidshus. Og drømmen kan
blive endnu mere behagelig, når man tænker i et tilhørende anneks med god plads til gæster og et gårdmiljø med
plads til grill, loungehjørne, udebrus og meget andet. Alt
dette er muligt at tilkøbe.
- En del af vores kunder efterspørger fritidshuse, hvor
de kan bo hele sommerhalvåret, og hvor der er plads til
at dele fritidslivet med både gæster og børn- og børnebørn, uden at gå på kompromis med privatlivets fred,
siger EBK’s salgsdirektør, Dorte Keinicke.
- Vi oplever bl.a. en øget efterspørgsel på anneks til overnattende gæster i forbindelse med fritidshuset, og har
derfor udviklet en anneks-løsning til Hvid Søholm-serien.

EBK HUSE A/S er en af Danmarks førende leverandører af fritidshuse med mere end 40 års erfaring
og over 6000 solgte huse. EBK er familieejet og har
hovedkontor i Slagelse, hvor også firmaets fabrik har
til huse. Firmaet har ca. 120 ansatte og eksporterer
til Tyskland og de nordiske lande. Læs mere på www.
ebk.dk

