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DESIGN HVERT BOLIGMODUL
EFTER HVEM I ER
ONV delesommerhus er et nyskabende sommerhus i nordisk design. Arkitekturen dyrker arketypen for den firlængede
gård med et hovedhus som fælles zone og individuelle boligmoduler, der gør det muligt at trække jer og være alene
To, tre eller flere sovepladser?
Styrken ved konceptet er, at I kan
sammensætte huset, så det passer præcis
til jer. Nogle har behov for mange sove
pladser til en voksende flok af børn og
børnebørn. Andre fortrækker god plads til
dobbeltdynen. Frihed er essensen.

Først skal I vælge, om I har behov for
to, tre eller fire længer. Hver længe kan
være et boligmodul eller et fællesmodul,
der fås i to standardmoduler hver. Bolig
modul A har et stort soveværelse og et
dejligt opholdsrum med plads til sovesofa.
Her er også en niche med skabsplads,
som du også kan vælge at indrette med
bordplade og køleskab, så I altid kan have
yndlingsvinen på køl og brygge en varm
kop kaffe. I Boligmodul B er opholds
rummet skiftet ud med to værelser. Hvis I
placerer køjesenge der, har I god plads til
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alle. I kan også vælge at indrette værel
serne til kontor, krearum, bibliotek eller
fjernsynsstue. Mulighederne er jeres.
Begge boligmoduler har naturligvis
eget badeværelse med praktisk bruse
niche og dør til det fri, så I kan åbne for
frisk luft og fuglefløjt – og så er det rart
ikke at skulle stå i kø til toilettet, når man
er mange i sommerhuset. Over bade
værelset er der en skøn hems – måske
bliver det favoritstedet, når I skal fortælle
godnathistorier til børn og børnebørn?

Når arkitektur og natur smelter sammen
Du behøver ikke være længe i huset, før du oplever de lyse og livgivende rum med loft
til kip og store skydedøre til det fri. Husets ydre er på en gang simpel og speciel. Det
smukke ståltag har en stejl hældning på 52 grader. Sammen med knækket på tagryg
gen får du en usædvanlig form for fritidshuse. Afkapningen gør huset hyggeligt, selvom
der er højt til loftet. Den smalle og stramme bygningskrop på blot 4,1 meter er heller
ikke normen, men skaber en enestående nærhed til naturen på begge sider.
Husets sorte og elegante træbeklædning er tidløs. Inde venter der vægge, lofter og
gulve af træ og skillevægge og endevægge i gips. Denne kombination giver et harmonisk
udtryk af ro og varme. Du kan også vælge at få alle flader i gips eller trævægge i hvidla
seret eller hvidmalet træ. Vælg mellem plankegulv eller de mere slidstærke løsninger
af parket eller laminat, hvis du ved, at huset bliver fuld af børn og hunde.

NÅR B ÅD E FÆL L ESSKAB OG FRIH ED ER V IGT IGT

Forestil dig et hus, hvor fællesskab er kernen. Et hus, der motiverer til nærvær og
summer af liv, men stadig giver masser af ro. Et hus, der er gennemstrømmet af lys og
funderet på enkelhed og overskuelighed. Et hus, der både byder på individuelle baser og
fællesrum. Et hus til dig - og alle dem du ønsker at have mere tid sammen med.
Sådan et hus er ONV delesommerhuset.

GOD PLADS TIL
HINANDEN UDE OG INDE
Med et ONV delesommerhus kommer I til at bo bedre, når I er flere sammen
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Drømmer I om at kunne dække et lang
bord til hele familien eller alle vennerne?
Så er der plads til det her. Det dejligt store
fællesmodul med køkken er perfekt til
regnvejrsdage og hygge med gode snak
ke og spil til langt ud på natten – uden at
forstyrre dem der måske vil sove.
Ønsker I at købe huset sammen med
jeres børn og børnebørn, kan I vælge
at indrette gavlen i fællesmodulet til et
soveværelse til jer og eventuelt placere en

hems som en hyggelig hule til de mindste.
Er I to-tre familier eller vennepar, kan I
vælge at indrette gavlen til fælles fjern
synsstue eller et aktivitetsrum.
Dyrk det gode liv i gårdhaven
Fællesmodulet er gennemlyst fra begge
sider, der giver et unikt lys og god ener
gi året rundt. Det smalle rum giver en
særlig sammenhæng med naturen uden
for de store skydedøre. På den ene side
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venter en stor terrasse – måske med kig
mod havet eller bølgende trækroner? På
den anden side venter en skøn og solfyldt
gårdhave.
Måske ønsker I at nyde vitaliserende
morgenyoga i gårdhaven eller nærende
fællesmiddage med læ for vinden og højt
til himlen? I kan eventuelt vælge smukke
gardiner eller udvendige skodder til at
skærme af.

SU ND E MAT ERIAL ER ER VORES SIGNAT UR

ONV delesommerhus har en moderne arkitektur og alligevel en enkel æstetik med
rodfæste i naturen. Huset er bygget af solide konstruktioner samt holdbare, slidstærke
og praktiske flader af træ, der bliver klargjort på vores fabrik.
Træ indgår i naturens cyklus og er et smukt, organisk og bæredygtigt materiale. I får
træ både ude og inde og opnår dermed masser af sjæl og stoflighed, men også et sundt
hus med en dæmpende akustik.
Indeklimaet påvirker vores helbred og vores fritidshuse er de eneste, der er certificerede
med Indeklimamærket af Teknologisk Institut. Det betyder, at jeres hus er gennemtestet
for luftgener, afgasning og kræftfremkaldende stoffer. Vi kan derfor dokumentere, at
både hus og materialer er fri for skadelige stoffer.
VI STØT T ER BÆREDYGT IG SKOV DRIFT

Siden 1976 har vi kræsent udvalgt vores leverandører af træ. Vi vælger altid træ, der
kommer fra bæredygtig skovdrift. Det betyder, at der bliver plantet et nyt træ for hvert
træ, der bliver fældet.

Læs mere om vores holdning til træ på ebk.dk

2 LÆNGER
Med 1 boligmodul og 1 fællesmodul får I et hus på 94 m2 med op til fire værelser inklusive hems over
bad og et stort fællesrum. Dertil kommer gode udearealer med terrasse og gårdhave. Dette hus er
oplagt til to generationer, hvor forældre køber sammen med et eller to børn, som er der på skift.
Tilkøb eventuelt en ekstra hems i stuen for mulighed for ekstra sovepladser.

Tegningen er vist med tilvalg: Træterrasse, trapper, plantekasse, ovenlysvinduer, brændeovn og skodder.
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3 LÆNGER
Med 2 boligmoduler og 1 fællesmodul får I et hus på 135 m2 med op til syv værelser inklusive
hemse over de to badeværelser og et stort fællesrum. Dertil kommer gode udearealer med terrasse
og gårdhave. Dette hus er oplagt til to hold venner, to søskende eller to familier, der ønsker en fælles
base, men også en privat afdeling med 2-4 værelser og eget badeværelse. Udvid mulighederne ved at
tilkøbe hemse i opholdsrum og leverum.

Tegningen er vist med tilvalg: Træterrasse, trapper, plantekasse, ovenlysvinduer, hems i opholdsstue, brændeovn og skodder.
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4 LÆNGER
Med 3 boligmoduler og 1 fællesmodul får I et hus på 177 m2 med op til ti værelser inklusive hemse
over badeværelser og et stort fællesrum. Dertil kommer gode udearealer med terrasse og gårdhave.
Dette hus er oplagt til den store familie eller store venneflok. Det kan være to generationer med to
børn, som alle kan være der samtidig. Det kan også være tre vennepar med eller uden børn. Udvid
mulighederne ved at tilkøbe hemse i opholdsrum og leverum.

Tegningen er vist med tilvalg: Træterrasse, trapper, plantekasse, ovenlysvinduer, hems i opholdsstue, brændeovn og skodder.
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DERFOR ER DET ATTRAKTIVT
AT KØBE I FÆLLESSKAB
ONV delesommerhus er en vej til at bo mere meningsfuldt. Det er også en god investering,
hvis I er flere generationer eller venner, der køber sammen
Der er mange økonomiske fordele ved
at købe et nyt sommerhus frem for et
gammelt – og ikke mindst købe et nyt i
fællesskab med andre.
Bankerne vil typisk låne flere penge
til et nyt sommerhus, fordi det er lettere
at forudsige økonomien i et moderne og
energivenligt hus med minimalt vedlige
hold. De højere driftsomkostninger og
uforudsete udgifter ved et ældre sommer
hus gør derfor, at I ofte kan købe et nyt
til en højere pris og alligevel ende med
samme eller lavere totalomkostning som
et gammelt. Med et fælleskøb har I des
uden muligheden for at dele udgifterne og
ofte få en grund et par klitrækker tættere
på havet.
Der er mange måder at finansiere
købet på. Grundlæggende vil I få flest
fordele, hvis I alle er kunder i samme
bank. Hvis I har friværdi i jeres nuværende
bolig, kan I vælge at konvertere den til en
tillægsbelåning, som kan bruges i finan
sieringen af den nye bolig.

Som forældre kan I også vælge at købe
huset på egen hånd og beholde sommerhu
set i familien ved at overdrage det til næste
generation. I må gerne sætte salgsprisen
lavere end ved en almindelig frihandel, lige
som I kan give jeres børn årlige, skattefrie
pengebeløb til udbetalingen.

Husk, det er altid klogt at oprette en
samejeaftale. Så har I altid rene linjer for
brug, vedligeholdelse og overdragelse og
skal ikke bekymre jer om det.
Læs vores guide til fælleskøb på ebk.dk
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ONV delesommerhus er tegnet af den prisvindende arkitekt Søren Rasmussen fra ONV arkitekter. Huset
sælges og produceres af EBK HUSE.
Vores mission er at udvikle tidløse, funktionelle og holdbare huse. Vi er Danmarks mest rutinerede fritidshusbygger og bygger mere en 250 huse om året med gennemtestede konstruktioner og certificerede materialer. Vores team af rutinerede arkitekter, byggerådgivere og indretningsrådgivere står klar til at rådgive jer.
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Rum til at være sammen om mere
Fællesskab er mere og mere i fokus i vores liv og boformer. Antallet af husstande med flere generationer
under samme tag er steget markant de seneste år, og mere end hver 10. sommerhus har flere ejere i dag.
Alligevel må mange gå på kompromis med kvalitet og komfort, da de færreste sommerhuse kan indfri
behovet for både ro og rummelighed til en stor gruppe af mennesker. Derfor lancerer vi ONV delesommerhus
– fremtidens fritidshus, der er designet til bæredygtige fællesskaber og deling mellem familie og venner.

