
VIL DU VIDE MERE?

70 23 73 88
eurodan-huse.dk

Kvalitet fra eurodan-huse til
KAMPAGNEPRISER

• Valmtag og stålmetallic tagrender

• Valgfri farve på IBF betontagsten 

• Sadeltag med murede gavle

• Valgfri farve på IBF betontagsten

• Kvartrund Rheinzink tagrende 

• Ensidig taghældning uden udhæng

• Tagpap 

• Fladt tag (1,43°) med murkrone

• Tagpap 

SÆRLIGT FOR FUNKIS

SÆRLIGT FOR GESIMS

SÆRLIGT FOR ENSIDIG  
TAGHÆLDNING

SÆRLIGT FOR VALMTAG

Tilbuddet på vores to kampagnemodeller gælder til 30. juni 2022 PRISER JYLLAND/FYN

I PRISEN MEDFØLGER

Huset opføres iht. BR2018 

Øget loftshøjde - 243 cm

Siemens og Thermex hårde hvidevarer (keramisk kogesektion,  

indbygningsovn, integreret køle-/fryseskab og emhætte)

Indbrudssikrede VELFAC træ/alu super lavenergivinduer,  

3-lags glas

Unidrain linieafløb i brusenicher og væghængte toiletter fra  

Ifö med skjult cisterne

Inventar fra Svane Køkkenet

Gulvvarme i hele huset. Danfoss Icon gulvvarmestyring 

Blødstrøgne mursten fra Strøjer Tegl

Nilan ventilationsanlæg med varmegenvinding og fugtstyring

Glasvæv på alle vægge

Timbermann Novego vinylplank i opholdsstue og soveværelse/ 

walk-in closet

Tæpper i værelser

Klinker i køkken/alrum, entré, bryggers og begge badeværelser

Gipslofter

Indvendige spots 10 stk

Forberedt til telefon- og antennestik

Stikkontakt og lys på loftet

Udvendig stikkontakt samt frostsikret vandhane

Fuglegitter   

Byggestrøm og elforbrug i hele byggeperioden

Jordbunds- og forureningsundersøgelse

Entrepriseforsikring og byggeskadeforsikring

Afsætning af hus med landinspektør samt IBS attest

Køreplader på grunden samt container til byggeaffald

Stikledninger til el, vand, antenne og kloak (25 m)

Rottespærre

Fjernvarmeanlæg

Trykprøvning samt energimærkning

Effektiv radonudluftning over tag
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Gældende for Jylland/Fyn til og med 30. juni 2022. Gælder kun ubetingede kontrakter. Forbehold mod trykfejl.

Vinkelhus 150 m²   

Længehus 146 m²

Kontor
8,6 m²

Bad
4,4 m²

Entré/bryggers
14,2 m²

Bad
6,1 m²

Opholdsstue
24,0 m²

Køkken/alrum
30,9 m²

Soveværelse
12,8 m²

Værelse
10,6 m²

Depot
1,7 m²

Værelse
10,3 m²

Depot
1,8 m²

Værelse
10,1 m²

Bad
4,4 m²

Opholdsstue
23,3 m²

Køkken/alrum
25,4 m²

Soveværelse
12,5 m²

Værelse
10,1 m²

Værelse
8,4 m²

Bad
6,0 m²

Entré/bryggers
18,1 m²

Kr. 2.020.000

Kr. 2.255.000

Kr. 1.955.000

Kr. 2.255.000

Kr. 2.095.000

Kr. 2.015.000

Kr. 2.320.000

Kr. 2.320.000



Kr. 50.000 ekstra afsat til inventar fra  
Svane Køkkenet

VELFAC 200 træ/alu super lavenergivinduer,  
3-lags glas

Filt på vægge

Større udvalg i eksklusive klinker

eurodan PLUS indeholder en række attraktive  
tilvalg, som opgraderer dit nye eurodan-hus.

Med eurodan PLUS får du:

* eurodan PLUS kan tilkøbes i forbindelse med ubetingede kontrakter 
indgået efter gældende prisliste pr. 01.05.2022.  
Værdien er beregnet ud fra et hus på 194 m². Tilbuddet gælder til  
30. juni 2022. Kan ikke kombineres med andre rabatter. Forbehold 
mod trykfejl.
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Modelfoto

Modelfoto

Modelfoto

Modelfoto

Modelfoto

Vælg eurodan PLUS  
til en værdi af kr. 108.000* og betal kr. 55.000

Opgradér dit nye
eurodan-hus



Gå en tur i et eurodan-hus
før det er bygget
Overvejer du at bygge nyt?
Så får du her en unik mulighed. Med din tablet 
eller mobiltelefon kan du placere et virtuelt hus på 
en grund og gå en tur i det, før det er bygget.
I appen kan du vælge og udskifte husmodeller og 
materialer, og placere huset i mini-format hjem-
me på køkkenbordet eller 1:1 ude i virkeligheden.

Bliv klogere på husdrømmen med eurodan VISUAL 
- et inspirationsværktøj, som hjælper dig på rejsen 
mod dit nye hjem.

Hent eurodan VISUAL og kom tættere på din 
husdrøm

eurodan VISUAL 
3D oplevelsen  

der skal prøves,
før du bygger 

Scan og  
find mere 
information 


