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DÖNSK HÖNNUN OG GÆÐI

Sumarhús
Reynslumesta byggarfyrirtæki Danmerkur
EBK er eitt af leiðandi byggingarfyrirtækjum í Danmörku þegar kemur að sumarhúsum. Við

Reynsla fjögurra kynslóða

erum fjölskyldufyrirtæki og á 42 árum höfum við byggt rúmlega 6500 hús. Við bjóðum upp á

Erik B. Keinicke og eiginkona hans Marianne Keinicke stofnuðu EBK árið 1975. Fjölskyldu-

sérfræðiráðgjöf allt byggingarferlið og tryggjum þar með gæði og öryggi allt ferlið. Húsin eru

fyrirtækið er í dag rekið af börnum þeirra, Jesper Keinicke framkvæmdastjóra og Dorte Keinicke

byggð af iðnaðarmönnum EBK og efnið er framleitt í okkar eigin verksmiðjum sem tryggir

sölustjóra. Erik B. Keinicke er í dag formaður stjórnar EBK. Bæði saga og hefðir hins vandaða

hágæði og að vinnan er skjótunnin á byggingarstað.

handverks á rætur sínar að rekja fjórar kynslóðir aftur í tímann eða til ársins 1914. Þá byrjaði
P.A. Keinicke sem húsa- og húsgagnasmiður í Slagelse. EBK er í dag nútíma fyrirtæki með 100

Meira en 100 EBK-hús eru nú þegar risin á Íslandi

starfsmenn, allir sérhæfðir í sölu og framleiðslu á þeim 200-250 húsum, sem framleidd eru árlega

Frá hinu fyrsta húsi sem EBK byggði á Íslandi árið 1989 eru húsin nú orðin rúmlega 100, sem

fyrir Danmerkurmarkað og einnig fyrir Þýskaland, Svíþjóð, Noreg og Ísland. Í Þýskalandi er dót-

dreifð eru vítt og breitt um landið. Húsin eru afhent fullbúin og sett upp af iðnaðarmönnum frá

turfyrirtækið EBK Haus GmbH sem sér um sölu og framleiðslu fyrir útibúin í Norður-Þýskalandi, sem

EBK eða afhent sem byggingareiningar.

eru þrjú talsins. Í Svíþjóð og Noregi fer salan fram frá söluskrifstofum í viðkomandi landi.

2

MUSHOLM FRI

HYLLINGERIIS

Griðastaður fjölskyldunnar allt árið

NÝTT! Einfalt og glæsilegt

Musholm FRI er nýjasta kynslóð hins

Hyllingeriis er einfalt og með sterkan

vinsæla Musholm-húss frá EBK, sniðið

arkitektúr. Með stórum gluggaflötum, bæði

fyrir athafnasemi og notalegheit allan

í framhlið og gafli, flæðir birta og náttúra inn

ársins hring.

í húsið.

MUSHOLM FRI+U

ONV-HUSET

NÝTT! Fjárfestingin sem borgar
sig og vel það.

Lifandi og einfaldur arkitektúr
Í ONV-húsinu er aðaláhersla lögð á

MUSHOLM FRI + er framúrstefnuleg

nýtísku hönnun, hagkvæmni og

leiguhugmynd, með 5 spennandi

einfaldleika. Birtan streymir á spennandi

sumarhúsum, þróað í samvinnu við

hátt inn í allt húsið.

NOVASOL.

HIRSEHOLM
Ný arkitektalína, létt- og glæsileiki
Einkennandi fyrir arkitektúrinn hér er hið létta
og svífandi þak, með látlausu þakskeggi og
svífandi sperrum. Stofa, alrými og eldhús
eru við framhlið hússins og öll herbergi eru
vel skipulögð.

SØHOLM
Fágaður og glæsilegur arkitektúr
Í Søholm-húsunum er stofan, alrými og
eldhús staðsett í miðju húsinu. Søholm er
mjög nýtískulegt hús með hreinar línur og
einstakan glæsileika.

EBK býður upp á fimm mismunandi húsagerðir fyrir íslenskan markað. Allt frá klass
ískum dönskum sumarhúsum til nútímalegra og stílhreinna húsa. Öll húsin eru hæf til
íveru allt árið, með opið upp í rjáfur. Stórir gluggar gefa góða birtu og notalegheit inn í
og gegnum í húsin og rýmið nýtur sín til fulls.
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Musholm 83
FRI

8
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Íbúðarhæft svæði:

71 m2

Yfirdekkað svæði:

12 m2

Tréverönd:

18 m2

Musholm 95
FRI

Íbúðarhæft svæði:

83 m2

Yfirdekkað svæði:

12 m2

Tréverönd:

33 m2

5

Musholm 112
FRI+U
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Íbúðarhæft svæði:

95 m2

Yfirdekkað svæði:

17 m2

Tréverönd:

38 m2

Musholm 145
FRI+U

Íbúðarhæft svæði:

133 m2

Yfirdekkað svæði:

12 m2

Tréverönd:

40 m2
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Hirseholm 99
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Íbúðarhæft svæði:

85 m2

Yfirdekkað svæði:

14 m2

Tréverönd:

33 m2

Hirseholm 111
Íbúðarhæft svæði:

95 m2

Yfirdekkað svæði:

16 m2

Tréverönd:

45 m2
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Hirseholm 173
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Íbúðarhæft svæði:

130 m2

Yfirdekkað svæði:

43 m2

Tréverönd:

89 m2

Søholm 120V
Íbúðarhæft svæði:

104 m2

Yfirdekkað svæði:

16 m2

Tréverönd:

34 m2
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Søholm 123
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Íbúðarhæft svæði:

93 m2

Yfirdekkað svæði:

30 m2

Tréverönd:

34 m2

Svefnloft:

7 m2

Søholm 152
Íbúðarhæft svæði:

121 m2

Yfirdekkað svæði:

31 m2

Tréverönd:

34 m2
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Hyllingeriis 112
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Íbúðarhæft svæði:

90 m2

Yfirdekkað svæði:

22 m2

Tréverönd:

52 m2

Hyllingeriis 128
Íbúðarhæft svæði:

105 m2

Yfirdekkað svæði:

23 m2

Tréverönd:

58 m2
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ONV living 119
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Íbúðarhæft svæði:

101 m²

Yfirdekkað svæði:

18 m²

Tréverönd:

23 m²

ONV living 122
Íbúðarhæft svæði:

99 m²

Yfirdekkað svæði:

23 m²

Tréverönd:

27 m²
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Arkitektúr

Gæði og ábyrgð

•

•

Glæsilegur arkitektúr – hvort sem arkitektúrinn er hefðbundinn eða nútímalegur eru allar
húsagerðir frá EBK bæði tignarlegar og klassískar. Einfaldleiki húsanna, í formi og efnavali

undir ströngu eftirlit hvað varðar hitastig og réttan frágang allra eininga. Þar með gengur

styður undir frelsistilfinningu og innri ró, sem einmitt er sú stemning sem sumarhús á að

uppsetning á byggingarlóðinni fljótt fyrir sig og er ekki háð veðri og vindum og tryggir að þú

standa fyrir.
•

Stór gluggasvæði og birtan flæðir inn í stofurýmið og myndar tengsl við náttúruna utandyra.

færð þurrt og heilbrigt hús.
•

EBK er félagi í nýbyggingadeild Danska byggingariðnaðarins.

•

Nákvæmar rannsóknir á þol og styrk húsanna - einnig hvað varða íslensk
veðurskilyrði - og hágæða byggingarefni.

Innréttingar
•
•

Efnið í húsið þitt framleiðum við í eigin verksmiðju. Á þann hátt getum við tryggt framleiðslu

Einfaldar, vel skipulagðar og hagnýtar innréttingar með opnu eldhúsi og stofu. Svefnálma
með eigin baðherbergi sem gefur möguleika á að vera út af fyrir sig í friði og ró.

Ráðgjöf frá A-Ö

Notalegt innbyggt svefnpláss í stofunni eða möguleiki á svefnlofti - það er alltaf pláss fyrir

•

Þú færð þitt eigið fagteymi sem samanstendur af byggingarrágjafa, starfsmanni frá

gesti.

teiknistofu og teymisstjóra. Þau eru þér innan handar allt ferlið og tryggja góða upplifun og

•

Rúmgott lúxuseldhús og baðherbergi.

öryggi við að fá nýja húsið þitt byggt.

•

Mjög gott skápapláss í öllum herbergjum, mikil þægindi þegar dvalið er í húsinu í lengri tíma.

•

Við veitum þér ráðgjöf varðandi alla þætti byggingarframkvæmdanna og vísum þér fúslega
til samstarfsaðila EBK á Íslandi, t.d. arkitekta, flutningafyrirtækja o.s.frv.

Orkuvænt sumarhús
•

Viðurkenning á góðum loftgæðum - EBK er eina fyrirtækið sem selur staðalhús sem hefur
fengið þennan gæðastimpil frá Teknologisk Institut.

•

Einangrun þaks = 295 mm (U=0,13 W/m2oC).

•

Einangrun útveggja = 195 mm (U=0,20 W/m2oC).

•

Einangrun gólfa = 320 mm (U=0,10 W/m2oC).

•

Þriggja laga orkusparandi gler í gluggum (Ug=0,70 W/m2oC).
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•

Sendiherrar á Íslandi - Við erum með íslenska kaupendur sem gjarnan vilja deila reynslu
sinni af að vinna með EBK-húsin.

Hvert er svo
næsta skref?
Byggingarráðgjafi EBK skipleggur hótelfundi og opin hús á Íslandi nokkrum sinnum ár hvert. Hafið
endilega samband við okkur, annaðhvort símleiðis eða heimsækið okkur á www.ebk-hus.is Hér
getið þið skráð ykkur á netfangalistann okkar og þar með verið viss um að fá skilaboð um komandi
fundi og opin hús, um leið og staður og stund er ákveðin.

Sölustjóri Roskilde / Fulltrúi EBK á Íslandi
Anders Ingemann Jensen
Netfang aj@ebk.dk
Farsími +45 4020 3238
Lykkegårdsvej 7, 4000 Roskilde, Danmörk
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Sýning sumarhúsa í Danmörku (opið allt árið)

WWW.EBK-HUS.IS

SLAGELSE

ROSKILDE

4 uppsett sýningarhús
Húsasýning, sala
og stjórnsýsla
Skovsøvej 15
4200 Slagelse
Sími +45 5856 0400
info@ebk.dk

4 uppsett sýningarhús
Húsasýning
Lykkegårdsvej 7
4000 Roskilde
Sími +45 3252 4654

BYGGECENTRUM
MIDDELFART
2 uppsett sýningarhús
Húsasýning
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart
Sími +45 29 370 370

AARHUS
2 uppsett sýningarhús
Húsasýning
Grenåvej 633
8541 Skødstrup
Sími +45 8699 2901

