Mest muligt hus
for pengene
Vi har udvalgt 6 klassiske vinkelhuse
og arbejdet hårdt på at skabe optimale
løsninger til en stram pris.
Betal
først ved
g
indflytnin

Priseksempler
149 m²

Vinkelhus til kr. 2.375.871

159 m²

171 m²

Vinkelhus til kr. 2.546.454

187 m²

Vinkelhus til kr. 2.445.000

Vinkelhus til kr. 2.740.368

139 m²

170 m²

Vinkelhus til kr. 2.185.125

Bernt Nielsen A/S

-

Vinkelhus til kr. 2.533.082

www.bernt-nielsen.dk

-

salg@bernt-nielsen.dk

-

Tlf.: 48 22 91 01

Priseksempler

I prisen
medfølger
blandt andet

Vinkelhus på 149,8 m²
til kr. 2.375.871

- Saddeltag med murede gavle
- Uden udhæng og med muret gesims
- Rheinzink 333 arkitekttagrender
- 3-lags Rationel termovinduer
- 15 m stikledninger: el, vand og kloak
- Siemens hvidevarer
- HTH inventar
- Trægulve i stue og på værelser
- 10 stk. LED-spots
- Fjernvarmeinstallation
- Filt på alle vægge i huset
- Radonudluftning over tag
- Lofthøjde 243 cm
- Blødstrøgne mursten, flere varianter
- Gulvvarme i hele huset
- Nilan Compact S varmepumpe,
ventilation og varmt vand
- Unidrains - afløbsrender
- 2 lag gipslofter i hele huset
- Afsat beløb til HTH 100.000 Kr.
-12 md. prisgaranti
-Afsætning af hus med landinspektør
-Bortkørsel af affald
-Energimærk og trykprøve
-Entrepriseforsikring og byggeskade

Vinkelhus på 159,6 m²
til kr. 2.2.445.000

Vinkelhus på 171,4 m²
til kr. 2.546.454

Vinkelhus på 187,6 m²
til kr. 2.740.368
Bernt Nielsen A/S

-

www.bernt-nielsen.dk

-

salg@bernt-nielsen.dk

-

Tlf.: 48 22 91 01
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Vinkelhus på 139,3 m²
til kr. 2.185.125
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Vinkelhus på 170,5 m²
til kr. 2.533.082

Bernt Nielsen A/S

-
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- Saddeltag med murede gavle
- Uden udhæng og med muret gesims
- Rheinzink 333 arkitekttagrender
- 3-lags Rationel termovinduer
- 15 m stikledninger: el, vand og kloak
- Siemens hvidevarer
- HTH inventar
- Trægulve i stue og på værelser
- 10 stk. LED-spots
- Fjernvarmeinstallation
- Filt på alle vægge i huset
- Radonudluftning over tag
- Lofthøjde 243 cm
- Blødstrøgne mursten, flere varianter
- Gulvvarme i hele huset
- Nilan Compact S varmepumpe,
ventilation og varmt vand
- Unidrains - afløbsrender
- 2 lag gipslofter i hele huset
- Afsat beløb til HTH 100.000 Kr.
-12 md. prisgaranti
-Afsætning af hus med landinspektør
-Bortkørsel af affald
-Energimærk og trykprøve
-Entrepriseforsikring og byggeskade

5,39

www.bernt-nielsen.dk

-

salg@bernt-nielsen.dk

-

Tlf.: 48 22 91 01

