SONNE HUSE bygger Danmarks bedste sommerhuse,
det er ikke noget vi siger, sådan er det bare......
Se her hvorfor
Det er ikke dyrere at bygge et SONNE HUS, tværtimod, her opnår du en lang række fordele
som du ellers skal betale ekstra for.

Vidste du at når du køber et SONNE HUS
- får du et fuldt færdigt hus. Hos os er der ingen pluspakker
- bliver du mødt af en række professionelle og dedikerede medarbejdere, som sætter en ære i at gøre din
boligdrøm til virkelighed
- Vi har mere end 45 års erfaring i kvalitetsbyggeri

SONNE HUSE bygger rent faktisk Danmarks bedst isolerede sommerhuse med*:
340 mm. isolering i tag
265 mm. isolering i vægge
370 mm. isolering i gulv
3 lags energiglas med varm kant u-værdi 0,6
* excl. Living serien

Standard hos SONNE HUSE
-

-

Kraftig bred 32x200 mm. vandretliggende beklædning er standard på 9 af vores serier
Kraftig 2 lag 22 x 150 mm. 1 på 2 beklædning standard på 3 af vores serier
Vola blandingsbatterier standard i serierne Cube og Deco
Tagpap med listedækning standard på 6 af vores serier
Indv. gipsvægge og lofter standard på flere af vore modeller
LED Indbygningsspot
Skabe fra JKE Design, mulighed for frit at vælge mellem 12 forskellige lågefronter
Alle hvidevarer af fabrikatet Siemens er incl. i prisen, dvs. emhætte, kogeplade, indbygningsovn, stort 185 cm.
køleskab med indbygget fryser, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler. Vælg endvidere stålfronter
uden merpris
Lovpligtig vådrumsbehandling på alle vægge i baderum
Lækre badmiljøer med vådrumsgips på væggene og klinker på vægge i brusenicher
14 mm. trægulve i eg eller ask
Store arkitekttagrender i zink er standard på flere af vores serier
Store trykimprægnerede terrasser på støbte betonvangere er incl.
Egne faste nordjyske håndværkere med mange års erfaring forestår byggeopgaverne

SONNE HUSE har mere end 45 års erfaring i at opføre eksklusive sommerhuse, en erfaring vi anvender til at
skabe tryghed i dit byggeri. Du har mulighed for at vælge et hus fra vores katalog eller mulighed for at få tegnet
din helt personlige specialløsning.

