
Et Viking-hus er en oplevelse 
VikingHuse.dk er et dansk koncept for individuelle, 
arkitekttegnede huse, der forener kvalitet med det 
anderledes og unikke. Kort sagt: et Viking-hus skal 
være en oplevelse. Derfor præsenteres interessere-
de købere heller ikke for et tomt udstillingshus. I 
Hornbæk – og i Viking-huse andre steder i landet – 
træder man ind i et privat hjem med ild i brændeov-
nen og en hyggelig atmosfære. På den måde får 
man et levende indtryk af, hvordan det er at bo i et 
Viking-hus. Og det er virkelig en oplevelse! Lyset 
strømmer ind ad de store vinduespartier, og rumme-
ne er luftige og højloftede med masser af skæve 
vinkler og detaljer. Det gør hvert enkelt rum i huset 
til noget unikt og inspirerende. ”At bo i et Viking-hus 
bliver en del af ens liv”, fortæller husets ejer, Su-
sanne. ”Har man først prøvet det, er det svært at 
forestille sig nogensinde at bo anderledes.”  
 
Kombi-model 
Med VikingHuse.dks nyeste model af de smukke 
træhuse er det blevet muligt at kombinere 1 og 1 1/2 
plans løsninger. Det indebærer, at man så at sige 
får to huse i ét, vel at mærke med det bedste fra 
hver type. I den ene del af huset bygger man i 1 
plan og får dermed et stort og praktisk grundplan. I 

den anden halvdel af huset bygger man til gengæld i 
1 1/2 plan og får 1. salens fordele med lys og udsigt. 
Det er der samtidig bedre økonomi i, fordi der spa-
res udgifter til både tag og fundament ved at bygge i 
højden. Kombi-modellen giver en lang række spæn-
dende muligheder også indretningsmæssigt med 
hyggelige kroge - bl.a. i form af hems i flere rum - og 
en særlig god pladsudnyttelse. Det føles ganske 
enkelt, som om man får flere kvadratmeter for pri-
sen. 
 
I særklasse 
Vælger man et Viking-hus, får man altid et unikt re-
sultat. Den individuelle løsning er simpelthen en del 
af konceptet og prisen, og ikke som hos mange an-
dre en mulighed man har mod at betale ekstra. Der-
næst er Viking-huset i ét og alt et kvalitetsbyggeri – 
derfor er det hele altid udført i de bedste materialer, 
ligesom eksempelvis gulvvarme indgår som en selv-
følge. Alle disse ting fornemmer man tydeligt, når 
man bevæger sig rundt i Viking-huset i Hornbæk. Alt 
fra det smukke og indbydende køkken-alrum i hu-
sets centrum til den storslåede panoramaudsigt fra 
stuen på 1.sal gør Viking-huset til en oplevelse i 
særklasse. Helt enkelt et sted man gerne vil bo.  

Den unikke bolig 
Mange har en drøm om at bo ekstraordinært godt – at finde et sted og et hus ud over det sædvanlige.  
Besøger man VikingHuse.dk i Hornbæk, kan man ved selvsyn opleve drømmen blive til virkelighed.  
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