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Huset skal passe til familien – ikke omvendt!
Så enkel og præcis er kongstanken hos Birkedalhuset, som bygger smukke bjælkehuse i hele Danmark.
Husene bliver nemlig altid designet af kunderne selv.
Og det endda til nogle særdeles attraktive priser.
Hos Birkedalhuset kan du kort fortalt få det,
præcis som du vil. Her er ingen standardløsninger, faste moduler og mål, som ikke kan ændres.
Alt kan lade sig gøre – inden for naturens love
naturligvis.
”Alle vores huse er unikke og bygget ud fra vore
kunders ønsker fra de store skitser til de mindste
detaljer. Alle familier er jo forskellige, så hvorfor
skulle deres
huse
ikke
også være
det?,”spørger
manden bag
Birkedalhuset,
Claus
Nielsen. Han
- at produktionen af et bjælkehus
har mange
udleder langt mindre CO2 end
års praktisk
opførslen af et murstenshus?
erfaring med
Et hus bygget i træ er kort sagt
et grønnere valg – også på den
byggeri, samt
lange bane.
en uddannelse som
byggetekniker og kan dermed rådgive byggelystne
familier fra A-Z gennem hele processen. Dels med
indretning og rumfordeling af huset, dels med alle
de konkrete byggemæssige spørgsmål, der kan
opstå undervejs.

Vidste du...

Byg-selv-bjælkehus
Mange af Birkedalhusets kunder vælger selv at stå
for byggeriet af huset. Og det er nemt, også for folk,
som ikke har en håndværksmæssig baggrund, lover
Claus Nielsen. ”Alle dele leveres nummereret og
med en udførlig byggevejledning, som man ikke
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behøver at være fagmand for at kunne følge. Men
vi kan selvfølgelig også tilbyde at køre byggesagen
som medbyg eller totalentreprise, hvis kunden hellere vil det – igen er det helt op til den enkelte,”
siger han.
Birkedalhuset leverer både hytter, fritids- og
helårshuse – alt i solide, slidstærke bjælker, som
stammer fra langsomtvoksende finske eller svenske nåletræer. Kun det bedste kernetræ benyttes og
omformes til smukke og duftende bjælker, som ikke
kun giver en dejlig stemning, men som også sørger
for et godt indeklima i husene.

Attraktive priser
Et byggeprojekt starter typisk med, at en kunde
kommer med en skitse og en række ønsker om at
sætte deres personlige præg på et hus. Herefter
følger en proces med udarbejdelse af tegninger
og beregning af priser. For det lyder jo dyrt at få
fremstillet et hus fra bunden ud fra ens egne tanker.
Men det behøver det ikke at være, forklarer Claus
Nielsen. ”I forhold til lignende huse på det danske
marked, er Birkedalhuset typisk 20-25 % billigere.
Hemmeligheden ligger i, at vi har et meget lavt
omkostningsniveau og desuden henter vi vores
huse hjem til kunderne direkte fra leverandør uden
fordyrende mellemled. Så en personlig løsning behøver ikke være en dyr løsning,” siger han.
Alle bjælkehuse fremstilles i Estland, som har en
mange hundrede år lang tradition for at fremstille
træhuse i høj kvalitet.Derfor er der også fem års
garanti på alle Birkedalhusets produkter. Birkedalhuset har i de seneste 7 år bygget mere end 450
huse i hele Danmark.

