
Boligen bør være en unik daglig oplevel-
se og et udtryk for beboernes livsstil.
Men for at opnå dette ideelle mål er

det nødvendigt for en udbyder at sam-
mensætte et velgennemtænkt koncept, der
matcher visioner og muligheder, og som ad-
skiller det markant fra konkurrenter på stort
set alle afgørende punkter i et byggeri.

Denne målsætning er blevet grund-
læggende for træhus-specialisten VikingHu-
se.dk og udviklet løbende, siden den dansk-
ejede virksomhed fik debut på markedet for en
halv snes år siden inspireret af den trend, der
for alvor åbnede landet for byggeri af træ.

Den gang var firmaet mere forudseende
end andre og står nu med uvurderlige erfa-
ringer. Mere end hundrede projekter er blevet
eksponent for individuelle luksus-boliger til ty-
pehus-priser.

Optimal fleksibilitet
Virksomhedens gennemgående ide er at give
bygherren den størst mulige indflydelse, lige
fra de første streger slås på tegnebrættet. Der-
for optræder VikingHuse.dk også som bygge-
rådgiver i projekteringsfasen.

-Vi giver os god tid til at lytte for at imø-
dekomme og tilpasse alle ønsker og åbne mu-
lighed for den enkelte til at designe sit drøm-

mehus med professionel bistand ved at bygge
videre på det bedst egnede af adskillige mo-
du-ler, siger indehaveren Susanne Buhl i Horn-
bæk.

Alle konstruktioner med søjler, limtræ og
moduler er gennemarbejdet af arkitekter, in-
geniører, teknikere og producenter og kan
umiddelbart bruges som grundlag for en form-
givning, der skiller sig ud fra alle andre.

Som fortsat byggerådgiver under opførel-
sen overdrager VikingHuse.dk projektet til en
uafhængig totalentreprenør, der er omhygge-
ligt udvalgt og helst findes blandt lokale og
mindre, men solide håndværkerfirmaer, hvor
mester nogle gange selv arbejder med på byg-
gepladsen. Derved rummer konceptet både ar-
kitektkontorets og typehusfirmaets fordele.

Samtidig er der indbygget muligheder for
at vælge et nøglefærdigt hus, at benytte sig af
flere varianter af medbyg med store skatte-
frie besparelser ved eget arbejde, der kan
skære over 100.000 kr. af prisen, eller ved selv-
byg uden at man selv skal udføre håndvær-
kernes arbejde. Fleksibiliteten er optimal.

Unikt ude og inde
Netop denne fleksibilitet fører til de attrakti-
ve og unikke boliger, der ikke koster mere end
et godt typehus. Arkitekturen favoriserer luf-

tige og højloftede rum med skæve vinkler og
kroge og overraskende detaljer, der giver en
individuel og uvant karakter. Lyset kan strøm-
me ind ad store vindues-partier og medvirke
til, at hvert rum bliver en inspirerende ople-
velse.

Kombinationer af étplans- og halvandet-
plansløsninger indebærer, at man i den ene
halvdel af huset får et stort og praktisk gulva-
real og i den anden halvdel opnår eksklusive
og flotte rum åbne til kip og båret af synlige
søjler og limtræ. Herfra er der ekstraordinære
forudsætninger for lysindfald og en storslået
udsigt. Modellen indbyder også til en utraditi-
onel og hyggelig indretning med eksempelvis
hems i flere rum, nicher og god pladsudnyt-
telse, der placerer den kombinerede bolig i en
klasse for sig på markedet.

Materialer og konstruktion er tilpasset det
ofte barske danske klima, idet VikingHuse.dk
anvender fyr fra det nordlige Skandinavien
som godkendt konstruktionstræ, vejrbestan-
dig sibirisk lærk til facader, vinduer og døre fra
godkendte producenter. Også indendøre de-
monstrerer byggefirmaet sit motto ”Luksus er
standard” med hensyn til blandt andet limtræ-
og søjle-konstruktionerne i kraftige dimensio-
ner, selvbærende konstruktion uden bærende
indervægge, store glasarealer også som skrå

vinduespartier af lavenergiglas, allergivenligt
indeklima i naturmaterialer, gulve af brede fyr-
replanker eller ægte parket, vinduesplader i
ægte italiensk travertin, gulvvarme over alt,
bløde overflader og lydisolerede skillevægge
med overraskende god akustik og indeklima.
Man kunne blive ved.

Luksus til standardpris
– Luksus koster sædvanligvis mere end stan-
dard – også for byggerier. Men VikingHuse.dk
har formået at slå bro mellem de to kategori-
er, fordi den individuelle løsning er en del af
konceptet og ikke som normalt en mulighed,
man kan vælge mod ekstra betaling. Årsagen
er tilnærmelsen mellem et anderledes og unikt
hus som et arkitektprojekt og en gennem-
prøvet bolig som et typehus, hvortil kommer
en mindre risiko for fordyrende fejl, erklærer
Susanne Buhl og slutter:

-Endvidere er et stort hus billigere per kva-
dratmeter end et lille, ligesom boliger i halv-
andet plan ikke er så dyre per kvadratmeter
beboelse som ét plan. Grunden i sidstnævnte
tilfælde er, at der spares udgifter til både fun-
dament og tag ved at bygge i højden.

Yderligere oplysninger fås hos VikingHuse.dk på
tlf. 49 70 40 25 eller på www.vikinghuse.dk

Luksusbolig i træ eller sten
- til typehus-pris

Den kræsne bygherre kan selv designe sit drømmehus og vælge materialer.
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