PREMIERE
PÅ UDSTILLINGSHUSET
ONV LIVING 153
Bygget på over 40 års erfaring

Usædvanlig
formfuldendt
dansk design

EBK er etableret af familien Keinicke i 1976 og i dag ledet af grund
læggernes børn. Vi producerer over 250 stilrene kvalitetshuse om året
på egen fabrik. Træhuse er vores dna, men ingen af husene er ens
– fordi personlighed er standard hos os.

Få et gratis tjek af din grund
Vi tilbyder altid et gratis tjek af din grund med en af vores erfarne
byggerådgivere. Her får du svar på den bedste placering af dit nye hus,
rådgivning om størrelsen på terrassen og værdifuld information om
jordbundsundersøgelse og meget mere.

Skal vi hjælpe med
at udskifte det gamle sommerhus?
Vi er specialister i at fjerne gamle sommerhuse og opføre nye.
Vi sørger for alt. Frakobler el og vand, screener det gamle hus for PCB
og andre miljøfarlige stoffer, river det gamle hus ned, fjerner beplant
ningen og klargør grunden, indhenter tilladelser, fjerner affaldet og
bygger det nye hus, som du netop gerne vil have det.

Hvad siger vores kunder?

WWW.EBK.DK
Se ONV living 153 på fritidshusudstillingen
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VELKOMMEN INDENFOR I ONV LIVING 153
ONV living er designet af arkitekt Søren Rasmussen, indehaver af ONV Arkitekter, der blandt
andet har vundet den prestigefyldte arkitekturpris Danish Wood Award i 2016 og Danish Design Award i 2017. Hans fornemmelse for stram
og skandinavisk minimalisme træder virkelig i
karakter i denne eksklusive serie, der efterlader
de fleste med respektfuld anerkendelse, når de
oplever husene første gang.
Signaturen i ONV er den markante langside med
panoramavinduer og overdækket terrasse og det
kors af lys og luft, der går gennem huset. ONV
living 153 er en ny fortolkning af den moderne
og unikke arkitektur. I denne model er der tilføjet
vinduer i den ene gavl og skydedør til terrassen,
der bringer dagslys og månelys ind fra hele tre
sider i stuen. For at fuldende letheden og åbenheden får du også skulpturelle ovenlys , der giver
smukke spor af lys på vægge og gulve.
ONV living 153 er et originalt og unikt træhus,
der bryder med traditionerne inden for typehuse.
Træ er ikke blot et bæredygtigt og organisk element - det er den stærke og sanselige helhed.
Udenfor får du et mørkt farvetema der integrerer
stilistisk sort og brunlige lister og terrassebrædder, der giver hygge og varm glød. Princippet
med at kombinere farver og struktur forsætter
indenfor, men i en lysere note. Her er ingen lister
og loft, væg og gulv flyder smukt sammen. Med
tiden får træet en gylden patina, i takt med at
minderne sætter sine spor.
Udelivet er en vigtig del af det frie liv i et sommerhus. Derfor har vi prioriteret en ualmindelig stor
overdækket terrasse – designet til morgenkaffen, aftenkaffen og alle de andre gode stunder,
du drømmer om. Med udendørsbadet får du en
ekstra vej til energi og velvære – og måske et nyt
ritual til dagens begyndelse med den direkte
adgang fra både bad og soveværelse?
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På www.ebk.dk kan du læse interview med flere af vores glade kunder,
der har købt forskellige hustyper. På hjemmesiden finder du også
gode råd om alt fra økonomi til indretning.

FUSION AF ÆSTETIK
OG FUNKTION
ONV living 153 er et stiligt og velisoleret
fritidshus. Du får tre store værelser med
skabsplads – heraf et stort soveværelse
med direkte udgang til terrassen og bad
under åben himmel. Du får også et luksuriøst badeværelse med helstøbt bordplade og antracitgrå klinker på både væg
og gulv, der skaber ro og helhed. Derud
over en garderobe, et praktisk ekstra toilet
og selvfølgelig husets kerne – et stort og
åbent leverum med stue, køkken og spisestue i et skønt flow flankeret af himmellys.

Lækkert og lyst badeværelse med udgang til udebruser.
HTH skabsarrangement med formstøbt bordplade fra Liscon
Udebruser med let afskærming med lister
- adgang fra badeværelset og soveværelset
Rummelig og gennemlyst stue med loft til kip og
hyggelige vinduespartier med udgang til terrassen

ADGANG TIL DET FRI
FRA ALLE RUM
Luft og åbenhed er essensen i arkitekturen. Det store opholdsrum med dragende atmosfære, hyggelig brændeovn og
fritstående køkken har adgang til den store
overdækkede terrasse, der forlænger
sæsonen og det autentiske udeliv. Men
vi har også prioriteret adgang til naturen,
lyset og luften fra alle værelser, så du altid
kan træde ud i det fri.

EKSTRA FLADE AF LYS
Et vindue kan ikke blot ændre lysindfaldet,
det kan også ændre humøret. Arkitekturen
i ONV skaber et usammenligneligt kig til
sol og stjerner fra sofaen, spisestuestolen og det midnatsblå køkken. Som at
sidde bagerst i en muslingeskal og kigge
ud på lyset udenfor. Fravalget af udhæng
forstærker det åbne udtryk. I ONV living
153 har vi tilføjet en ekstra gavl af vinduer,
der integrerer solens stråler som naturlig
lyskilde. De sorte vindueslister skaber en
smuk og stram kontrast. Glas over de
ind
vendige døre gør huset transparent
og lyst dagen igennem. Det innovative
styresystem i ovenlyskuplerne sørger for,
at vinduet automatisk lufter ud og skaber
et sundt indeklima. De flytbare, udvendige
træskodder skærmer af uden at lukke naturen ude.

KVALITESTRÆ FRA
INDERST TIL YDERST

Store terrasser til afslapning enten i fuld sol eller behagelig skygge. De smukke facadeskodder kan give skygge i
stuen eller på terrassen

Vi anvender udelukkende træ, der kommer
fra bæredygtig skovdrift. Du får en smuk,
stærk og sort yderbeklædning fra Södra
Wood, der både er PEFC og FSC certificeret. Gulvene og den lyse og lette indvendige beklædning kommer fra Siljan, der har
leveret kvalitetstræ siden 1897.

Bebygget areal:
Overdækket areal:
Træterrasse:

Alle soveværelser har egen udgang. Gulv, væg og loft er
beklædt med træ som skaber en hyggelig stemning

114 m2
39 m2
51 m2

UDSTILLINGSHUSET ER VIST MED EKSTRAUDSTYR
– SPØRG EFTER EKSTRAUDSTYRSLISTE

Lækkert køkken/alrum med HTH inventar,
blandingsbatteri med kogende vand fra Quooker
og Siemens hvidevarer

