PREMIERE
MUSHOLM FRI+U 112
Over 40 års erfaring

Den
intelligente
investering

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 – også selvom du ikke ejer grunden endnu. Her får du
svar på den bedste placering af huset, fakta om jordbundsundersøgelser
og meget mere.

Tryghed i hele processen
Vi gør os umage med at spørge ind til dit behov og dit budget og
opsummerer altid alle detaljer, inden vi går videre i processen.
Dine personlige rådgivere og konsulenter opdaterer dig løbende,
så du føler dig tryg og velinformeret hele vejen.

Hvad siger vores kunder?

WWW.EBK.DK
Oplev premierehuset Musholm FRI+U 112 på Lykkegårdsvej 7, 4000 Roskilde, tlf. 32 52 46 54
Se også Musholm FRI 83 på Skovsøvej 15, 4200 Slagelse, tlf. 58 56 04 00
og Musholm FRI 105 på Grenåvej 633, 8541 Skødstrup, tlf. 86 99 29 01

NYBYGGEDE SOMMERHUSE ER ATTRAKTIVE
Det er altid vigtigt at foretage en større inve
stering med både hjerne og hjerte. Alligevel er
der så mange økonomiske fordele ved at købe
et nyt sommerhus, at det bare er attraktivt for
fornuften.
Vores nye premierehus Musholm Fri+U 112 til
hører den originale og klassiske Musholmserie.
Denne model er dog specielt velegnet til udlejning
og udviklet af vores arkitekter i samarbejde med
specialister i udlejning fra Novasol. Udlejnings
bureauet har sat rekord i udlejning af sommer
huse de seneste år. Den høje efterspørgsel efter
nye og moderne sommerhuse i dansk design gør
investeringen ekstra attraktiv.
Hos Danske Bank mærker man også en stor
interesse for at investere i sommerhuse i hele
landet:
”Det skyldes tre faktorer. Et, danskerne er
blevet rigere. To, det har aldrig været billige
re at låne penge end nu. Tre, flere søger bære
dygtige ferier,” siger viceområdedirektør Dennis
Kristjansen og uddyber:
”Et sommerhus er et luksusgode. Men der er
ingen tvivl om, at det er et attraktivt økonomisk
alternativ at investere i et sommerhus frem for at
tage på charterferie. I vores rådgivning baserer
vi dog ikke økonomien på udlejning – i hvert fald
ikke alene – men ligger vægt på en sund hverd
agsøkonomi. Og så ser vi på husets stand – et
billigt hus i dårlig stand kan meget vel blive dyre
re hver måned end et nyt og vedligeholdelsesfrit
af slagsen.”
Musholm FRI+U 112 matcher de krav, som
lejerne efterspørger i forhold til både størrelse,
indretning og faciliteter. Det fungerer dermed
også optimalt, når du selv ønsker at nyde det.
Glæd dig til stille stunder i alkoven, det naturlige
lys i det store køkkenalrum og direkte adgang til
udebruser fra et af husets to badeværelser.
Med Musholm Fri+U 112 får du både en ferie
bolig og en god investering.
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På ebk.dk kan du læse interview med flere af vores glade kunder,
der har købt forskellige hustyper. Her kan du også downloade
vores brochure om udlejning og i det hele taget finde gode råd til alt
fra økonomi til indretning.
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BÆREDYGTIGT TRÆ FRA
INDERST TIL YDERST
Lys og åben stue med panoramavinduer og udgang til
stor overdækket terrasse.

Træ er verdens mest miljøvenlige råstof. Du
får en smuk, naturlig og transparent yder
beklædning med stærke planker, der er
både er PEFC og FSC certificeret. Hjørnerne
er afsluttet med tynde lister for et mere let
udtryk. Indenfor venter lyse, harmoniske og
slidstærke trævægge, der er voks- og hvidla
seret, som beskytter mod solens stråler. Alt i
alt en bæredygtig løsning med minimum ved
ligehold mange år frem.

PLADS TIL ALLE
SOMMERHUSDRØMME

Hyggelig alkove til en stille stund og ekstra sengepladser.
Opbevaringshemsen er
perfekt til kuffeterne
og havehynder.

MUSHOLM FRI+U 112
Udstillet i Roskilde
Hyggelig stue med vinduespartier og udgang til terrassen.

Huset har tre store, gode værelser med rum til både
dobbeltseng og skabe. Den hyggelige alkove giver
mulighed for endnu flere gæster. Det lyse køkkenal
rum er husets fællesrum med udgang til en dejlig
overdækket træterrasse, så du kan nyde udelivet
morgen og aften – året rundt.

LØSNINGER, DER GØR UDLEJNING LET
Huset er klar til indflytning, når du får nøglen.
Med tilkøb af vores Møbelpakke og Servicepakke
bliver løsningen dog endnu mere bekvemmelig, og
du mangler blot at anlægge haven – måske med fine
frugttræer til hængekøjen? Hvis du udlejer gennem
Novasol, sørger de for al rengøring, kontrol og ser
vice, der giver komplet tryghed og komfort. Men
hvorfor ikke også nyde huset selv i perioder? Du
tænder nemt for varmen hjemmefra med din smart
phone og kan nyde huset året rundt. Dine person
lige ejendele har du allerede liggende i det aflåste
ejerskab. Vaskemaskinen og tørretumbleren sørger
også for, at du ikke har vasketøj med hjem igen.

Tilvalg
fliser

EKSPERTER I AT UDSKIFTE HUSE
Er det tid til at udskifte dit ældre sommerhus?
Eller står der et gammelt hus på den grund, du har
forelsket dig i? Intet problem. Vi er specialister i at
fjerne gamle huse og opføre nye. Vi sørger for alt.
Indhenter tilladelser, frakobler el og vand, screener
det gamle hus for PCB og andre miljøfarlige stoffer,
river det gamle hus ned, klargør grunden og fjerner
affaldet. Og leverer dit hus til tiden. Læs om vore 5
Kundeløfter på ebk.dk

Bebygget areal:
97 m2
Overdækket areal:
15 m2
Træterrasse areal:
49 m2
Værelser:
3+alkove

Lækkert badeværelse med skabs
arrangement og vaskesøjle samt
direkte udgang til udebruser.
Praktisk udebruser
til at skylle sandet af.

UDSTILLINGSHUSET ER VIST MED EKSTRAUDSTYR
– SPØRG EFTER EKSTRAUDSTYRSLISTE

Funktionel køkkenindretning med HTH
inventar, Hansgrohe blandingsbatterier,
Siemens hvidevarer og ovenlysvindue
fra VELUX.

