KOMPAKT K 60B

EBK er etableret af familien Keinicke i 1976 og i dag ledet af
grundlæggernes 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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VELKOMMEN INDENFOR I KOMPAKT K 60B
Hos EBK er vi tro mod vores mission om
at udvikle tidløse, funktionelle og hold
bare fritidshuse i miljøvenlige materialer.
KompaktK er en ny fortolkning af vores
populære Kompakt. Den iøjefaldende
forskel er de klassiske, hvide og fine
sprossevinduer, der fremtræder som en
smuk signatur.
Med KompaktK kommer du tættere på
det simple liv med et enkelt og ved
ligeholdelsesfrit sommerhus. Huset er for
dig, der både søger rene linjer og autentisk
atmosfære - til en budgetvenlig pris.
KompaktK er et mindre arkitekttegnet
hus, men med masser af rum til at skabe
nye traditioner og gode minder. Hus
typen findes i to udgaver, der har samme
vandrette, stilsikre og sorte beklædning.
De har også begge tre værelser, et lyst
badeværelse og et skønt køkkenalrum.
Du vælger naturligvis farver og overflader
i samråd med vores indretningsrådgiver,
så dit hus får dit personlige aftryk. Du kan
også opgradere med f.eks. udendørsbad
eller en større træterrasse.
Begge modeller passer til alle typer af
grunde. Alligevel hjælper vi gerne med
at placere huset, så det matcher udsigt,
indkørsel og verdenshjørner optimalt.
De fleste af os er enige om vigtigheden og
værdien af tid. Med et nybygget hus skal
du ikke bruge ferie og weekend på ved
ligeholdelse, men blot nyde nærvær og
komfort i dit nye helle.
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Klassisk
design
til nye
minder

Bygget på over 40 års erfaring

KLASSISKE OG HARMONISKE
KVADRATMETER
Mange foretrækker et enkelt, funktionelt og prisven
ligt design. Sådan et hus er KompaktK. Indretningen
og komforten er gennemtænkt, så der er god plads
til den gode livskvalitet. Du kan vælge mellem to
planløsninger - mærk, hvad der skaber den bedste
harmoni for dig.

Soveværelse med plads til en stor dobbeltseng 180x200 cm

KVALITETSTRÆ FRA
INDERST TIL YDERST

Lækkert badeværelse med glasbrusevæg og
HTH skabsarrangement, med plads til vaskemaskine

Træ er verdens mest miljøvenlige råstof. Vi an
vender udelukkende træ fra bæredygtig skovdrift.
Du får sort yderbeklædning med stærke plank
er, der er både er PEFC og FSC certificeret. Gulv
ene er klassisk fyr med børstet overflade, der er
slidstærkt og nemt at holde. Den lyse og lette
indvendige beklædning er fra langsomtvoksende
træer fra Sveriges nordligste skove.

KOMPAKTK 60B
Udstillet i Roskilde

ADGANG TIL NATUREN FRA
BÅDE KØKKEN OG STUE
Stuen er husets hjerterum med plads til masser af
hygge sammen med familien. Du får adgang til na
turen fra både køkken og stue, så du let kan træde
ud i det fri med morgenkaffen og aftenkaffen. Måske
venter en hængekøje eller havkajak på dig udenfor?

TYNDE SPROSSER GIVER LYS OG LETHED
Lys har betydning for dit velvære. Derfor har vi pri
oriteret gode vinduer i alle rum. De store vinduer i
stuen integrerer solens stråler som naturlig lyskilde
og giver god energi hele dagen. De klassiske spros
ser skaber en smuk symmetri og dragende silhuet.

Bebygget areal:
Overdækket areal:
Værelser:

60 m2
10 m2
3

2 værelser med plads til køjeseng

Glasdør i indgang giver
stort lysindfald i
gang og køkken

Tilvalg
fliser

Funktionel køkkenindretning
med HTH inventar, Hansgrohe
blandingsbatterier og
Siemens hvidevarer

KOMPAKT 60A

Rummelig og gennemlyst stue med loft til kip og hyggelige
småsprossede vinduespartier med udgang til terrassen

UDSTILLINGSHUSET ER VIST MED
EKSTRAUDSTYR – SPØRG EFTER
EKSTRAUDSTYRSLISTE

