SOMMERHUSE
BORNHOLMS BYGGEFORRETNING APS

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED…
Bornholms Byggeforretning ApS blev grundlagt i 1972.
Virksomheden er en moderne byggevirksomhed, der udfører alt inden for murer-, tømrerog snedkerarbejde.
Vores sommerhuse er arkitekttegnede, velafprøvede og gennemtestede.
Det sikrer, at der er sammenhæng mellem kvalitet og pris.
Vi har lagt vægt på at bruge så mange miljøvenlige materialer som muligt og har konstrueret husene, så de sikrer sundhed, trivsel og velvære samt et godt indeklima.
Billeder og ord er ofte taknemmelige. Tøv derfor ikke med at kontakte os, hvis I vil have
en reel fornemmelse af sommerhusenes kvalitet og byggestil, inden I beslutter Jer.
Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser, og sørger altid for at overholde
aftale betingelser og leveringstider.
Det er ligeledes vigtigt for os at minimere enhver anledning til reklamationer, samt at gennemføre en hurtig og effektiv udførelse af den givne opgave.
For at sikre fortsat eksistens og udvikling for vores fag, er det virksomhedens mål altid at
levere et stykke arbejde, der indfrier kundens forventninger i henhold til aftalegrundlaget.
Bornholms Byggeforretning er naturligvis medlem af Dansk Byggeri –
Byggeriets Garantiordning.
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BORNHOLMS BYGGEFORRETNING APS

Facade ved værelser

Facade ved overdækket terrasse

Stueplan (1:100)

MODEL DHARMA
Boligareal (brutto):

57 m2

Ekstra areal:

Hems

60 m2 med redskabsrum

Redskabsrum
2 terrasser
Sengepladser:

4 i stueplan, 2 på hems

6

BORNHOLMS BYGGEFORRETNING APS

Facade ved stue og bad

Facade ved køkkendør

Loftsplan
Loftsplan (1:100)

MODEL DHARMA

60 m2 med redskabsrum

Et spændende og utraditionelt pyramideformet sommerhus med en optimal udnyttelse af planløsningen.
Adgang til huset sker fra en terrasse, hvor redskabsrum giver lækrog samt giver delvis tagoverdækning over
terrasse, som skaber mulighed for placering af et eventuelt udekøkken. Selve huset danner rum for køkken
med spiseplads, badeværelse med forberedt plads til vaskemaskine og tørretumbler, sovehems over køkken,
værelse samt soveværelse og opholdsstue, som begge har udgang til det overdækkede areal til endnu en stor
terrasse.
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BORNHOLMS BYGGEFORRETNING APS

Facade ved bad og værelse

Facade ved stue og terrasse

Facade ved køkken

Facade ved soveværelse og terrasse

MODEL KARLA

71 m2 med spabad

Boligareal (brutto):

71 m2

Ekstra areal:

Hems
2 terrasser

Sengepladser:

6 i stueplan, 2 på hems
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BORNHOLMS BYGGEFORRETNING APS

Stueplan (1:100)

MODEL KARLA

71 m2 med spabad

Et godt og funktionelt indrettet længehus med plads til den store familie på forholdsvis få kvadratmeter.
Fra entre er der adgang til badeværelse med forberedt plads til spa og vaskemaskine/tørretumbler, til værelse og soveværelse uden at skulle gå gennem stue for at komme i bad, samt til køkken og stue. Vandret
loft i entre, som danner gulv til sovehems. Fra køkken og stue samt fra soveværelse er der udgang til overdækket terrasse.
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BORNHOLMS BYGGEFORRETNING APS

Facade ved soveværelse, bad og stue

Facade ved stue og terrasse

Facade ved køkken og værelse

MODEL LIVA

2

Facade ved værelser

81 m med spabad

Boligareal (brutto):

81 m2

Ekstra areal:

Hems
Terrasse

Sengepladser:

6 i stueplan, 2 på hems
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BORNHOLMS BYGGEFORRETNING APS

Stueplan (1:100)

MODEL LIVA

81 m2 med spabad

Et dejligt længehus med en rumindretning, der snildt giver plads til 2 familier med børn. Huset indeholder
således entre, badeværelse med forberedt plads til spa, vaskemaskine og tørretumbler, 2 soveværelser og
værelse med plads til køjeseng (alle med direkte adgang til bad fra entre uden at skulle gå gennem stuen)
samt køkken og opholdsstue. Entre har vandret loft, som danner gulv til sovehems. Fra køkken og stue er
der udgang til overdækket terrasse.
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BORNHOLMS BYGGEFORRETNING APS

Facade ved stue, værelser og terrasser

Facade ved stue, stor terrasse og værelse

Facade ved værelse og bad

Facade ved køkken, bad og værelser

MODEL LISA

106 m2 med spabad, sauna og ekstra bad/toilet

Boligareal (brutto):

106 m2

Ekstra areal:

Hems
2 terrasser

Sengepladser:

6 i stueplan, 2-4 på hems
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BORNHOLMS BYGGEFORRETNING APS

Stueplan (1:100)

MODEL LISA

106 m2 med spabad, sauna og ekstra bad/toilet

Vinkelbygget luksus sommerhus med 2 terrasser og overdækket brændeskjul. Bygningen indeholder opholdsstue, velindrettet køkken/alrum, 3 soveværelser, entre med garderobeniche, redskabsrum samt stort
badeværelse med spa, sauna og plads til vaskemaskine/tørretumbler og solarie. Vandret loft over de 2
værelser til hems med adgangsstige i køkken/alrum.
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BORNHOLMS BYGGEFORRETNING APS

Facade ved stue, værelser og terrasser

Facade ved stue, stor terrasse og værelse

Facade ved værelse og bad

Facade ved køkken, bad og værelser

MODEL LENI

116 m2 med spabad, sauna, ekstra bad/toilet og redskabsrum

Boligareal (brutto):

116 m2

Ekstra areal:

Hems
2 terrasser

Sengepladser:

8 i stueplan, 2-4 på hems
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BORNHOLMS BYGGEFORRETNING APS

Stueplan (1:100)

MODEL LENI

116 m2 med spabad, sauna, ekstra bad/toilet og redskabsrum

Vinkelbygget sommerhus med god og veldisponeret indretning med masser af plads til 2 familier. Huset
indeholder opholdsstue, køkken/alrum, 3 soveværelser, alkove med plads til garderobeskab, badeværelse
med spa og sauna samt plads til solarie, entre med garderobeniche, gæstebad med plads til vaskemaskine
og tørretumbler samt redskabsrum. Vandret loft over de 2 soveværelser til hems med adgangsstige i køkken/
alrum.
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BORNHOLMS BYGGEFORRETNING APS

Facade ved stue, bad, værelser og terrasser

Facade ved entre, stue og stor terrasse

Facade ved værelser, køkken og bad

Facade ved stue, bad og værelse

MODEL LOUISE

124 m2 med spabad, sauna og ekstra bad/toilet

Boligareal (brutto):

124 m2

Ekstra areal:

Hems
2 terrasser

Sengepladser:

8 i stueplan, 2 på hems
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BORNHOLMS BYGGEFORRETNING APS

Stueplan (1:100)

MODEL LOUISE

124 m2 med spabad, sauna og ekstra bad/toilet

Vores absolutte topmodel, som har alt hvad hjertet kan begære, og plads til det. Huset indeholder opholdsstue, køkken/alrum, 4 soveværelser, badeværelse med spa og sauna, entre med garderobeniche,
gæstebad med plads til vaskemaskine og tørretumbler. Vandret loft over entre og bad til hems med adgangsstige i stue. Huset har desuden et stort, delvist overdækket terrasseareal med udendørs pejs samt
indbygget brændeovn i stuen.
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MATERIALE- LISTE

BORNHOLMS BYGGEFORRETNING APS

UDVENDIGE KONSTRUKTIONER
FUNDAMENT
Støbt betonfundament ført til frostfri dybde, pudset
udvendig overflade over terræn.
GULVKONSTRUKTION
Armeret betongulv støbt på gulvisolering og kapillarbrydende lag.
YDERVÆGGE
Huse beklædes udvendig med vandretliggende klinkbeklædning på afstandsliste, vindspærre af 9 mm vindgips og 45x195 mm træskelet udfyldt med 195 mm
mineral-uldsisolering og plastfolie.
45 mm installationsvæg med 45 mm. mineraluldsisolering afsluttet med indvendig beklædning af ludbehandlede profil-brædder.
Samlet isoleringstykkelse 240 mm.
Mod merpris kan vægge beklædes med glasvæv på
gipsplader.
Udvendig beklædning er med færdig overfladebehandling i farve efter ønske.
TAGKONSTRUKTION
Gennemfarvede betontagsten på taglægter og trykimprægnerede afstandslister.
Diffusionsåbent undertag på bjælkespær samt 240 mm
mineraluld afsluttet med plastfolie.
45 mm installationsloft med 45 mm. mineraluldsisolering afsluttet med indvendig beklædning af ludbehandlede profil-brædder.
Samlet isoleringstykkelse 290 mm.
Bjælkespær samles i kip over skillevæg eller limtræsdrager.
Tagdækning på model Dharma er med tagpapdækning med lister og tagkrydsfiner på bjælkespær.
Tagets underside lukkes med loftbeklædning af ludbehandlede profilbrædder på dampspærre.
Mod merpris kan tage på øvrige huse beklædes udvendig med tagpapdækning på lister.
STERN, VINDSKEDE OG UNDERSLAG
Stern og vindskede i ru savskåret gran, underslag af
profilbrædder.
Alt udvendigt synligt træ er med færdig overfladebehandling i farve efter ønske.
VINDUER OG UDVENDIGE DØRE
Vinduer og udvendige døre er af træ, færdigmalede fra
fabrik og med lavenergiruder.

TAGRENDER OG NEDLØB
Der opsættes tagrender og nedløb i zink.
TERRASSER
Terrasser udføres af høvlet sibirisk lærketræ på trykimprægneret bjælkelag.
De på plantegningerne anviste terrasser er inklusive i
huspris. Mod merpris kan gelænder og trapper leveres
og monteres.
INDVENDIGE KONSTRUKTIONER
INDVENDIGE VÆGGE
70 mm stolpeskelet i træ/stål samt 70 mm mine-raluld.
Vægge beklædes på begge sider med ludbe-handlede
profilbrædder i hele huset.
Mod tillægspris kan væggene beklædes med gipsplader og glasvæv.
I badeværelset opsættes der fliser på vådrumsgips i
brusenichen.
GULV
I badeværelse lægges der gulvklinker med fald til gulvafløb i bruseniche.
I øvrige rum lægges der gulv af lakeret askeparket på
trinlydsunderlag med indbygget fugtspærre ovenpå
betongulvet.
LOFTER
I alle rum, ludbehandlede profilbrædder.
VINDUESPLADER
Udføres i hvid plastlaminat med rund forkant.
INDVENDIGE DØRE
Glatte hvidmalede dørblade.
ØVRIGT TRÆVÆRK
Karme, indfatninger, fodpaneler og lister af hvidmalet
fyrretræ.
ISOLERING
Gulve er med 200 mm isolering og 300 mm isolering,
hvor der er gulvvarme.
Ydervægge er med 240 mm isolering, indvendige vægge med 70 mm isolering.
Tagkonstruktionen er isoleret med 290 mm isolering.
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INSTALLATIONER

UDSTYR

VARME
Huset forsynes med elvarme.
Der er el-radiatorer i alle rum, og gulvvarme i
badeværelse.
Mod tillægspris kan der udføres gulvvarme i flere rum.
Endvidere kan der mod merpris leveres og monteres
varmepumpeanlæg, hvilket vil reducere el-udgift for
opvarmning.

ARMATURER
I badeværelse, køkken og bryggers monteres forkromede armaturer.
I bruseniche monteres termostat-blandingsbatteri.

SPILDEVANDSKLOAK
Der udføres kloakledning fra badeværelse og køkken.
Installationen afsluttes i samlebrønd 1 m uden for fundament.
Mod tillægspris kan der udføres tilslutning til offentlig
spildevandskloak, tømmetank eller udføres sivedræn.
REGNVANDSKLOAK
Regnvand føres til faskine.
VANDINSTALLATION
Vandindføring med installation for vandmåler.
Der leveres og monteres el-vandvarmer i teknikskab i
størrelse afhængig af hustype.
VENTILATION
Emhætte i køkken med aftræk gennem hætte i tag.
I badeværelse monteres mekanisk udsugning gennem
ventil i ydervæg. I øvrige rum monteres friskluftventiler i ydermur.
EL-INSTALLATIONER
Alle rum er forsynet med afbrydere, stikkontakter og
lampeudtag efter gældende regler. Der monteres måler og gruppetavle.
ANTENNE
Der udføres tomrørsinstallation med udtag i stue.
Antenneanlæg kan udføres mod tillægspris.
TELEFON
Der udføres tomrørsinstallation for telefon med udtag i
stue.

SANITET
Al sanitet leveres i hvid porcelæn.
KØKKEN
Køkkeninventar i Next hvid, greb i rustfrist stål.
30 mm bordplader med plastlaminat og afrundet forkant, farve efter ønske. Vask i rustfrit stål.
HVIDEVARER
Huset er udstyret med kogeplade med glaskeramisk
plade og indbygnings ovn, emhætte, køleskab med
200 liter køl og 55 liter frys, opvaskemaskine alt med
fronter i stål og vaskemaskine med hvide fronter.
ØVRIGE SKABE
Garderobeskabe leveres i Next hvid, greb i rustfrit stål.
SAUNA
I huse med sauna, beklædes denne med profilbrædder. Der monteres bænk, sauna-ovn og sauna
dør.
SPA
I hustyper med spa leveres denne mod tillægspris.
SOLARIUM
I hustyper med solarium leveres denne mod tillægspris.
RENOVATIONSSTATIV
Der leveres og opstilles skraldestativ med galvaniseret
gitter.
BRÆNDEOVN / SKORSTEN
Mod tillægspris kan brændeovn og skorsten leveres og
monteres.
POSTKASSE OG HUSNUMMER
Mod tillægspris kan postkasse og husnummer leveres
og monteres.
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GARANTI
Samtlige konstruktioner opfylder selvfølgelig de nye
skærpede energikrav i gældende bygningsreglement.
Vi er selvfølgelig medlem af DANSK BYGGERI og således omfattet af Byggeriets Garantiordning.
FORBEHOLD
Der tages forbehold for trykfejl i brochuren.
De på tegningerne angivne mål og størrelser er i afrundet angivelse.
Endvidere forbeholdes der ret til ændringer i design,
konstruktioner, materialer samt forbedringer.
FORUDSÆTNINGER
Huse er regnet opført på plant vandret terræn.
Evt. gener på grund af forhindringer i grunden som
store sten, vandspænd mm. udføres i regning.
Der skal være kørefast vej frem til bygningen.
Afsætning ved landinspektør betales af bygherre.
KONTAKTOPLYSNINGER
Birger Olsen
Mobil: 40 45 11 64
Mail: bo@bornholmsbyggeforretning.dk

BORNHOLMS BYGGEFORRETNING APS
Olesvej 2, 3720 Aakirkeby
Tlf. 56 95 36 00 • CVR-nr. 29 62 32 52
post@bornholmsbyggeforretning.dk
www.bornholmsbyggeforretning.dk

