
Af Anne Kathrine Nielsen

Ideen bag konceptet fra det sjæl-
landske familiefirma Viking-
Huse.dk ligger i konstruktionen

af firmaets forskellige husmoduler.
De er nemlig selvbærende, hvilket
betyder, at man som bygherre kan
koncentrere sig om stil og kvadrat-

meter, og ikke tænke på bærende
skillevægge, når planløsningen tilret-
telægges. Derudover giver modul-
konceptet uanede muligheder for
sammensætning af det nye feriepalæ. 

Genkendelig stil 
Når man handler hus med VikingHu-
se.dk, kan man vælge mellem et ud-
valg af nøglefærdige modeller, eller
man kan få udleveret et klippeark, en
saks og en limstift og skal således selv
fremprovokere sit kreative talent og
omsætte idéer og ønsker til det fritids-
hus, man drømmer om. Klippearket
præsenterer de forskellige moduler,
som firmaet kan levere – og som man
således kan sammensætte til forskelli-
ge bygningskroppe. Selv om sam-
mensætningsmulighederne er man-
ge, genkender man imidlertid nemt sti-

len med de gennemgående markante
gavlpartier og mange vinduer – egen-
skaber, der er geniale i et fritidshus
med eksempelvis mandshøje hemse
og en overbevisende udsigt gennem
”himmelvendte” gavlpartier. 

Skelet af træ
Selve modul-ideen er grundstenene i
VikingHuses byggekoncept, der også
omfatter helårsbyggeri. Det gør nem-
lig firmaet i stand til at levere den grad
af individualitet, som deres kunder i
stigende grad efterspørger. 

- Karakteristisk for den moderne
forbruger er et mere varieret for-
brugsmønster end tidligere. Det går
også igen i valget af fritids- og helårs-
hus. Kunderne vil væk fra det traditi-
onelle og ønsker i stedet noget, der
udtrykker hvem de er, og hvad de står

for. Med vores koncept er det nemt at
skabe de unikke og reelt individuelle
byggerier, fortæller indehaver af Vi-
kingHuse.dk Anders Buhl. 

Husenes skelet er opført af træ
med synlige søjler og limtræsdragere,
der giver et gedigent look. De udven-
dige materialer er valgfrie, men som
standard tilbyder VikingHuse.dk be-
klædning i sibirisk lærketræ eller
stenfacader i blanke sten eller indfar-
vet filtsning.

Design selv på nettet 
Udover ovennævnte klippeark har fir-
maet udviklet en designside på deres
hjemmeside, hvor modulerne kan
sammensættes med musen. Her er der
endvidere mulighed for med det sam-
me at få udregnet boligens areal samt
prisen, og selv at indrette boligen. Pris-
mæssigt ligger VikingHuse.dk’s fri-
tidshuse fra ca. 8.000,- kr. til ca.
10.000,- kr. pr. kvm. �

Design dit eget fritidshus med unikt samlesæt. Sådan lyder det glade budskab fra
VikingHuse.dk, der har udviklet en serie af selvbærende moduler, som bygherren
selv kan sætte sammen til præcis den ferieoase, de drømmer om. 

Sammensæt selv fritidshuset 
med selvbærende moduler 

Fritidshusenes skelet er opført af træ,
og fordi de alle er selvbærende kon-
struktioner, er indretningen ikke styret
af noget. De udvendige materialer er
valgfrie, men som standard tilbyder Vi-
kingHuse.dk beklædning i sibirisk lær-
ketræ eller sten. 

Firmaet har udviklet en designside på deres hjemmeside, hvor modulerne kan
sammensættes med musen. Her er der endvidere mulighed for med det samme
at få udregnet boligens areal samt prisen og selv at indrette boligen. Prismæssigt
ligger VikingHuse.dk’s fritidshuse fra ca.  8.000,- kr. til ca. 10.000,- kr. pr. kvm.

VikingHuse.dk har specialiseret sig i
dansk boligdesign – både til helårs-
og fritidshusmarkedet - og tilbyder
med et veludviklet og afprøvet mo-
dul-system bygherren uanede kom-
binationsmuligheder, hvad angår
arkitektur og indretning. 

Selv om sammensætningsmulighederne er mange,
genkender man imidlertid nemt stilen med de

gennemgående markante gavlpartier 

man kan få udleveret et klippeark, en saks og en limstift og
skal således selv fremprovokere sit kreative talent og

omsætte idéer og ønsker til det fritidshus, man drømmer om.
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