PREMIERE
PÅ UDSTILLINGSHUSET
HIRSEHOLM 173
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?
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.
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Se Hirseholm 173 på fritidshusudstillingen
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VELKOMMEN INDENFOR I HIRSEHOLM 173
Hirseholm forener luft, lys og lethed i
arkitektur og design. En skandinavisk stil,
der er skabt til sanselighed og samvær
året rundt. Et moderne hus, der favner den
store familie - selv når I har gæster.
Husets signatur er rummelighed og funk
tionalitet. Det enkle og åbne design giver
umådelig meget plads sammen med et
naturligt flow af muligheder til at skabe
hygge og finde ro.
Læg dig i alkoven med en god bog eller
et brætspil med børnene, mens resten
af familien tilbereder mad i det stilige og
funktionelle køkken lige ved siden af – hvis
de selvfølgelig ikke har valgt udekøkkenet
på den største af de to overdækkede træ
terrasser. Måske vil du bare sidde og suge
lyset, varmen og atmosfæren fra brænde
ovnen og de store panoramavinduer?
Måske foretrækker du et helle på en af de
to hemse? Eller hvad med at løbe en tur
og slutte af med et brusebad under åben
himmel? Mulighederne er mange – og det
er netop hele essensen.
Udelivet er en vigtig del af det frie liv i Hirse
holm. Derfor har vi prioriteret store terras
ser og ekstra adgang til naturen fra køk
ken, stue, soveværelse og badeværelse. På
kolde dage vil vildmarksbadet være din vej
til livskvalitet og vanedannende velvære.
Hirseholm 173 har plads til det hele – og
så lidt ekstra. Vi har fyldt huset med samt
lige elementer fra vores 6 Udstyrspakker.
Luksuriøse detaljer, der fuldender ønsket
om komplet komfort ude og inde. Alligevel
er grundplan og indretning kun inspiration,
da alle vores huse bliver bygget til indi
viduelle behov. Skal vi hjælpe dig med at
indfri dine?
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En
virkelig
drøm
af et stort
fritidshus

Bygget på over 40 års erfaring

Rummelig og gennemlyst stue med loft til kip og
med udgang til terrassen gennem stor skydedør
Bryggers med højskabe og bordplade
med vask samt plads til vaskemaskine

PLADS TIL DEN STORE
FAMILIE HELE ÅRET

Stor hems med plads til alle børnene eller overnattende
gæster - lys og indbydende med VELUX ovenlys

Soveværelse med plads til en 2 enkeltsenge
eller dobbeltseng samt hyggelig hems

Hirseholm 173 er et velisoleret fritidshus i
vinkelform i et enkelt og rummeligt design.
Du får fire store værelser, to luksuriøse
badeværelser, to hyggelige hemse, en
populær alkove, et praktisk bryggers og
en stor, skøn stue i forlængelse af det
åbne, moderne køkken. Her er højt til loftet
og rum til flere generationer.

FUNKTIONELLE LØSNINGER
Intelligent planløsning er et mantra for os.

Er der noget værre end at skulle smyge sig
omkring sengen? Mase gæsternes stole
ben op af hinanden? Eller stå i kø til toilet
og bad? Du får plads til morgenyoga og
skabe på alle værelser, rum til gæster på
de store arealer og mulighed for bad både
ude og inde. Den overdækkede terrasse
forlænger sæsonen og aftentimerne ude.

STORE FLADER AF LYS
Lys drager og giver energi. Du får store
panoramavinduer til kip og skydedøre, der
inviterer naturen indenfor og genoplader
krop og sjæl. For at fuldende åbenheden
får du også ovenlysvinduer fra Velux med
udsigt til sol og stjerner.
Tilvalg
fliser

Bebygget areal:
Overdækket areal:
Træterrasse:

130 m2
43 m2
89 m2

Lækkert køkken/alrum med hyggelig alkove og
hems. HTH inventar, blandingsbatteri med kogen
de vand fra Quooker og Siemens hvidevarer

Modelfoto

Eksklusivt udekøkken med vask

Lækkert og lyst badeværelse med udgang
til udebruser. HTH skabsarrangement med formstøbt
bordplade fra Liscon

Stort soveværelse med skabsvæg og hjørnevindue
med ventilationsskodde

Lukket brusegård med
udebruser - adgang fra
badeværelset

Vi anvender udelukkende træ, der kommer fra bære
dygtig skovdrift. Du får en smuk, stærk og mørkegrå
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.

UDSTILLINGSHUSET ER VIST MED EKSTRAUDSTYR
– SPØRG EFTER EKSTRAUDSTYRSLISTE
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KVALITESTRÆ FRA INDERST TIL YDERST

