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Danska byggingarfyrirtækið EBK er leiðandi í hönnun og smíði sumarhúsa. Á
40 árum hafa þau byggt vel yfir 6000 sumarhús í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og
Þýskalandi. Og hér á Íslandi hafa verið reist yfir 100 EBK-hús. Anders Ingemann
Jensen, sölustjóri EBK á Íslandi, segir stílhreina hönnun, opin og björt húsin hafa
heillað Íslendinga sem og dönsk gæðin og skjótur byggingartíminn.

 Á Íslandi hafa
verið reist yfir
100 EBK-hús.
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„Við höfum byggt EBK-hús á Íslandi í nærri
þrjá áratugi, frá árinu 1989,“ segir Anders.
„EBK er fjölskyldufyrirtæki og stærst á sviði
sumarhúsabygginga í Danmörku. Við búum
því yfir mikilli reynslu og þekkingu.“ EBKhúsin koma í ýmsum stærðum og gerðum en
öll eru þau heilsárshús með opnum rýmum
og stórum gluggum. Húsin eru ýmist sígild
eða í anda nútímalegrar danskrar hönnunar.
„Á Íslandi eru það helst fimm húsagerðir sem
við seljum en öll þau hús sem við framleiðum
getum við smíðað á Íslandi og við komum til
móts við séróskir viðskiptavina. Íslendingar
sækja mikið í nútímalega, stílhreina og
fallega hönnun og það er akkúrat það sem við
bjóðum upp á.“ Húsagerðirnar allar má sjá á
vefsíðu EBK, ebk-hus.is. Anders er sölustjóri
á Íslandi en hefur aðsetur í Danmörku.
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„Íslenskur sölufulltrúi okkar er með skrifstofu
í Reykjavík. Hann byggði sjálfur EBK-hús fyrir
þremur árum síðan og hefur reynst okkur og
viðskiptavinum á Íslandi afar hjálplegur.“

HUGAÐ AÐ SMÍÐI
FYRIR SUMARIÐ 2018
Anders segir áhugann á EBK-húsunum vera
mikinn og ánægja viðskiptavina sem þegar hafa
smíðað sér danskt sumarhús hafi þar áhrif. „Svo
hefur sterkt gengi íslensku krónunnar haft sitt
að segja að undanförnu og eftirspurnin eftir
húsum hefur verið mikil. Núna vill fólk kaupa
að utan og gott orðspor hefur vakið athygli á
okkur,“ útskýrir Anders en á þessu vori og fram á
sumar verður fjöldi EBK-húsa reistur hér á landi.
Byggingartíminn er frá maí til september. „Við
höfum lokað fyrir pantanir á smíði 2017 en nú er

 Ánægja þeirra sem hafa byggt EBK-hús hér landi hefur
vakið áhuga og athygli þeirra sem eru að huga að smíði nýrra
sumarhúsa. Og sterkt gengi íslensku krónunnar hefur líka
haft mikið að segja þegar kemur að því að kaupa að utan.

tíminn fyrir þá sem stefna á smíði fyrir
sumarið 2018. Viðskiptavinir geta þá
nýtt komandi sumar í grunnvinnuna
og umsóknir um þau leyfi sem til þarf.
Við getum svo byggt húsin næsta vor
og eigendur flutt inn í byrjun sumars.“

SMÍÐIN TEKUR
AÐEINS 4-6 VIKUR
Vönduð smíði og hraður byggingartími
eru meðal aðalsmerkja EBK. Þegar
byggingarleyfi liggja fyrir og grunni
hefur verið komið upp þá líða aðeins
4-6 vikur frá því að smiðirnir mæta á
svæðið og þar til eigendur geta flutt
inn. Aðspurður segir Anders ferlið
frá hugmynd að húsakaupum afar
einfalt og þægilegt. „Áhugasamur

viðskiptavinur skoðar húsin okkar á
heimasíðunni eða á húsakynningu
og hefur samband. Við veitum allar
upplýsingar og gerum tilboð sé þess
óskað. Í tilboðinu kemur skýrt fram
hvað er innifalið og hvað ekki. Fólk
er því vel upplýst um allt sem það
þarf að gera sjálft áður en kemur að
því að byggja húsið. Við útvegum
ítarlegar lýsingar og leiðbeiningar. Við
erum svo búin að undirbúa allt sem
mögulegt er og smíða einingarnar í
verksmiðjunni okkar hér í Danmörku.
Smíðin sjálf tekur því ekki nema
4-6 vikur – þar kemur reynslan
inn því við vitum hvað þarf til að
koma sumarhúsi upp með hraði.“

„Nú er tíminn fyrir þá sem stefna á smíði
fyrir sumarið 2018.Viðskiptavinir geta
þá nýtt komandi sumar í grunnvinnuna
og umsóknir um þau leyfi sem til þarf.
Við getum svo byggt húsin næsta vor og
eigendur flutt inn í byrjun sumars.“

 Þegar byggingarleyfi liggja fyrir og grunni
hefur verið komið upp þá líða aðeins 4-6
vikur frá því að smiðirnir mæta á svæðið
og þar til eigendur geta flutt inn.
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Í sumarhúsunum
frá EBK sameinast
falleg dönsk
hönnun, gæði,
reynsla, vönduð
vinnubrögð
og hraður
byggingartími.

Fersk byrjun
á deginum
2.690,-
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BLÅVIK LED vegglampi
með stækkunar spegli
Rafhlöður seldar sér

UPPSETNING OG EFNIVIÐUR
INNIFALINN
Allt efni í húsið kemur að utan og
ásamt efniviðnum koma tveir danskir
smiðir með flugi sem sjá um smíði og
uppsetningu. „Viðskiptavinurinn er
þá búinn að byggja grunninn og sækja
um byggingarleyfi eftir teikningum
okkar, það hefur alltaf gengið vel,“
segir Anders. „Innréttingar eru ekki
innifaldar í grunnverði en þeir sem
vilja bæta þeim við gera það. Og flestir
gera það vegna þess að það reynist mun
ódýrara að kaupa þær í Danmörku
en á Íslandi. Því eru flest húsin
smíðuð með dönskum innréttingum
í eldhúsi, arni í stofu og palli í
kringum húsið.“ EBK sér einungis
um trésmíðavinnu og flísalögn á baði,
tenging rafmagns og vatnslagna eru
því á vegum húseigendanna sjálfra.
„Í gegnum tengilið okkar á Íslandi
 Húsin frá EBK
eru heilsárshús sem
hafa verið aðlöguð
að íslenskum
aðstæðum og þola
veður og vind.

 Anders Ingemann
Jensen, sölustjóri
EBK á Íslandi.
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getum við, sé þess óskað, komið
viðskiptavinum okkar í samband við
fagfólk sem sér um þessa hluti.“

HEILSÁRSHÚS AÐLÖGUÐ
ÍSLENSKUM AÐSTÆÐUM
Anders segir öll hús frá EBK hafa verið
aðlöguð aðstæðum hér á landi. „Húsin
okkar þola öll veður og vind og hafa
verið sérstyrkt fyrir íslenskt veðurfar.
Á Íslandi þurfa húsin að þola snjóálag
og mikinn vind. Í Danmörku erum við
til dæmis með steinskífur á þökunum
en á Íslandi festum við járnplötur á
þökin. Við höfum öðlast mikla reynslu
af íslenskum aðstæðum í gegnum árin.“
EBK-húsin má skoða á
heimasíðunni ebk-hus.is og yfir
sumartímann eru reglulega haldin
opin hús hjá viðskiptavinum sem
þegar hafa byggt sín hús. n

11.950,-

KALKGRUND
salernisrúlluhaldari
1.390,-

HAGAVIKEN handlaug

11.950,Nýtt HÄREN
handklæði
795,-

GODMORGON vaskaskápur
með 2 skúffum
B60×D32, H58cm
Blöndunartæki seld sér

Ráðgjöf frá A-Ö
Viðskiptavinir EBK fá sitt eigið byggingarteymi sem samanstendur af ráðgjafa,
aðila frá teiknistofunni og byggingarstjóra.
Þeir eru viðskiptavinum til halds og
trausts á framkvæmdartíma og veita
alla þá ráðgjöf sem óskast hvað snertir
byggingarframkvæmdirnar. EBK vísar
fúslega á fagaðila sem þeir hafa átt í góðu
samstarfi við, t.d. arkitekta, flutningsaðila,
rafvirkja og pípulagningarmenn.

EBK sumarhús
ebk-hus.is

Söluskrifstofa í Danmörku
EBK HUSE A/S
Anders Ingemann Jensen
sími: +45 4020 3238
tölvupóstur: aj@ebk.dk
Verslun opin
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