VELKOMMEN INDENFOR I STRANDLYST 157
Mange af os drømmer om mere nærvær
og samvær med dem, vi har kær. Tid til
fordybelse og plads til fællesskab. I vores
nye Strandlyst 157 får du rum til det værdifulde sommerhusliv med alle dem du
holder af.
Strandlyst 157 er en sommersort klassiker
i nostalgisk og eksklusivt design. De store,
sprossede og sjælfulde vinduer er en smuk
signatur, der sender tankerne til charmerende skovhytter og idylliske badehoteller.
Huset er desuden opført i naturens ånd
med bæredygtigt kvalitetstræ fra inderst til
yderst – bygget til at blive holdt af mange
år frem.
Arkitekten havde familie-flow i fokus, da
han tegnede huset. Du får derfor både
fire store værelser, to badeværelser, et
bryggers og en entré samt et impone
rende køkkenalrum med forskudt køkken
og stue og en hyggelig alkove. Det store
alrum er uden tvivl husets kerne med sin
funktionelle og smukke zone. Herfra er der
direkte adgang til den store træterrasse
gennem hele to dobbelte terrassedøre.
Disse er samtidig gjort ekstra brede for
at opnå endnu mere naturligt lysindfald.
Husets T-form giver udsyn til alle verdens
hjørner og skaber desuden mulighed for
masser af læ hele dagen.
Med Strandlyst 157 får du et hus med
plads til leben – uden at give køb på harmoni, ro og balance.

PREMIERE
STRANDLYST 157
Over 40 års erfaring

Eksklusiv
nostalgi
i smuk
symmetri

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. Læs om vores 5 kundeløfter på ebk.dk

Hvad siger vores kunder?
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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 brochurer og i det hele taget finde gode råd til alt fra
økonomi til indretning.

DET FØRSTE INDTRYK
BETYDER NOGET
Strandlyst drager allerede udefra med sine
symmetriske vinduer mod den sorte og
rustikke træbeklædning. Når du træder
indenfor ad den fine dobbeltdør i entréen,
bliver du mødt af husets indbydende farvepalette. De hvidmalede trælofter og vægge
giver ro og balance og åbner rummene op.
Plankegulvet med børstet overflade giver
en grafisk kontrast til det hvide og tilfører
varme og dybde – og så er det dejlig praktisk til besøg af såvel fødder som poter.

4 lyse og rummelige soveværelser.

Ovenlysvinduet fra VELUX giver lys i flere timer og lysspil i
hele rummet

Hyggelig og åben stue med udgang til stor overdækket terrasse. Brændeovn fra Morsø er stadig en klassisk favorit

Hyggelig alkove til en stille
stund og ekstra sengepladser.

Opbevaringshemsen er
perfekt til kuffeterne
og havehynder

STRANDLYST 157
Udstilles i Slagelse
fra efteråret 2019

MULTIFUNKTIONELT
KØKKENALRUM
Det store køkkenalrum har potentiale til
yndlingsrum med fleksibel og attraktiv ind
retning til flere generationer. Alkoven kan
favne både spil, højtlæsning og overnattende gæster, i stuen er der plads til både
sofaer og daybed, og ude i køkkenet giver
den store bordplads rum til både store og
små kokke.

TRÆ FRA BÆREDYGTIG
SKOVDRIFT
Huset er bygget med naturlige og organiske materialer, der er godt for dit velvære
og den grønne samvittighed. Vi benytter
udelukkende langsomt voksende grantræer
fra Nordsverige til både den ydre og indre
beklædning. Plankegulv, limtræ og både
den udvendige og indvendige beklædning
er desuden PEFC eller FSC certificeret.

Tilvalg
fliser

CERTIFICERET MED
INDEKLIMAMÆRKET
Dårligt indeklima påvirker din sundhed og
kan give generende hovedpine, irriterede
øjne, allergi og andre sygdomme. Alle vores
huse er godkendt med Dansk Indeklima
Mærkning – et certifikat, som EBK Huse er
ene om at have opnået blandt danske byggefirmaer. Det betyder, at dit hus er fri for
lugtgener, afgasning og kræftfremkaldende
stoffer.

Lysegråt shakerkøkken med profilerede låger fra
HTH, greb af messing og en stærk bordplade i
brunbejdset eg er en nostalgisk og stærk trend

2 lækre badeværelser med brus og skabsarrangementer
Et rummeligt og praktisk bryggers er lykken,
når der er mange i huset

Bebygget areal:
128 m2
Overdækket areal:
29 m2
Træterrasse areal:
81 m2
Værelser:
4+alkove

UDSTILLINGSHUSET OPFØRES EFTERÅR 2019.
HUSET ER VIST MED EKSTRAUDSTYR – SPØRG EFTER EKSTRAUDSTYRSLISTE

