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Når du køber et 
kampagnehus får du:

 5 kW solcelleanlæg

 5 kWh batteri**

 Varmepumpe

inkluderet i prisen

Frit valg mellem:

 Ensidig taghældning

 Funkis

inkluderet i prisen

Værdi
300.000,-

Værdi op til
400.000,-

0,- 0,-
Kampagnepris:

*Bygningsdriften over et år på varme, varmt vand og ventilation. 
**Solceller bliver placeret på carporten, og inverter/batteri i depotet. Gælder t.o.m. 31/5-2023.

Bliv selvforsynende*
Spar penge på energiregningen 

og vælg frit mellem ensidig 
taghældning eller funkis



Vinkelhus 150 m2

Gennemgående køkken-alrum og stor stue  •  Tre børneværelser
Soveværelse med eget badeværelse og walk-in closet
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Der tages forbehold for trykfejl og ændringer

Salgsplan
KLIMA-V 150

-

Pris Sjælland
2.775.000 kr.

Tilvalg uden 
ekstraregning

• Vælg mellem ensidig 
taghældning og funkis

• 3-lags lavenergiruder træ/alu

• Valgfri loft – troldtekt eller gips

• Laminat gulve i alle rum

• HTH eller KVIK (1.000 kr./m2 bolig)

• Armaturer fra Cassøe

• Bruseløsning fra Unidrain, 
Glasline

• Væghængte toiletter

• Filt på væggene

• Massive indvendige døre

• 10 spots med udskiftelige 
pærer

Klimapakke
inkluderet i prisen

• 5 kW solcelleanlæg 
med inverter

• 5 kWh batteri

• Luft til luft varmepumpe 
med komfortvarme under 
klinkerne eller luft til 
vand varmepumpe med 
gulvvarme i hele huset

• Varmegenvinding

• Kølekomfort i ventilationen

• Energimærkning A2020

Overtagelse 
uden risiko

• Prisgaranti i byggeperioden

• Fugtighedsrapport

• Individuel trykprøvning

• Funktionsafprøvning

• Energimærkning A2020

• Byggeskadeforsikring i 10 år

• Betal ved overdragelse

Salgsplan
KLIMA-V 150

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Kampagnen gælder på Sjælland t.om. 31/5-2023.
Priserne kan ikke kombineres med andre rabatter, og de gælder kun ubetingede kontrakter på byggeri.   



Længehus 155 m2

Stort køkken-alrum og stue  •  Tre børneværelser 
Soveværelse med eget badeværelse og walk-in closet
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23 m²
Stue

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer

Salgsplan
KLIMA-L 155

-

Pris Sjælland
2.875.000 kr.

Tilvalg uden 
ekstraregning

• Vælg mellem ensidig 
taghældning og funkis

• 3-lags lavenergiruder træ/alu

• Valgfri loft – troldtekt eller gips

• Laminat gulve i alle rum

• HTH eller KVIK (1.000 kr./m2 bolig)

• Armaturer fra Cassøe

• Bruseløsning fra Unidrain, 
Glasline

• Væghængte toiletter

• Filt på væggene

• Massive indvendige døre

• 10 spots med udskiftelige 
pærer

Klimapakke
inkluderet i prisen

• 5 kW solcelleanlæg 
med inverter

• 5 kWh batteri

• Luft til luft varmepumpe 
med komfortvarme under 
klinkerne eller luft til 
vand varmepumpe med 
gulvvarme i hele huset

• Varmegenvinding

• Kølekomfort i ventilationen

• Energimærkning A2020

Overtagelse 
uden risiko

• Prisgaranti i byggeperioden

• Fugtighedsrapport

• Individuel trykprøvning

• Funktionsafprøvning

• Energimærkning A2020

• Byggeskadeforsikring i 10 år

• Betal ved overdragelse

Salgsplan
KLIMA-L 155

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Kampagnen gælder på Sjælland t.om. 31/5-2023.
Priserne kan ikke kombineres med andre rabatter, og de gælder kun ubetingede kontrakter på byggeri.   
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15 m²
Overdækket terrasse

Teknikskab

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer

Salgsplan
KLIMA-V 160

-

Vinkelhus 160 m2

Køkken-alrum og stue i åben forbindelse   •  Tre børneværelser
Soveværelse med eget badeværelse 

Pris Sjælland
2.995.000 kr.

Tilvalg uden 
ekstraregning

• Vælg mellem ensidig 
taghældning og funkis

• 3-lags lavenergiruder træ/alu

• Valgfri loft – troldtekt eller gips

• Laminat gulve i alle rum

• HTH eller KVIK (1.000 kr./m2 bolig)

• Armaturer fra Cassøe

• Bruseløsning fra Unidrain, 
Glasline

• Væghængte toiletter

• Filt på væggene

• Massive indvendige døre

• 10 spots med udskiftelige 
pærer

Klimapakke
inkluderet i prisen

• 5 kW solcelleanlæg 
med inverter

• 5 kWh batteri

• Luft til luft varmepumpe 
med komfortvarme under 
klinkerne eller luft til 
vand varmepumpe med 
gulvvarme i hele huset

• Varmegenvinding

• Kølekomfort i ventilationen

• Energimærkning A2020

Overtagelse 
uden risiko

• Prisgaranti i byggeperioden

• Fugtighedsrapport

• Individuel trykprøvning

• Funktionsafprøvning

• Energimærkning A2020

• Byggeskadeforsikring i 10 år

• Betal ved overdragelse

Salgsplan
KLIMA-V 160

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Kampagnen gælder på Sjælland t.om. 31/5-2023.
Priserne kan ikke kombineres med andre rabatter, og de gælder kun ubetingede kontrakter på byggeri.   



Længehus 170 m2

Gennemgående køkken-alrum  •  Stor stue 
Soveværelse med eget badeværelse og walk-in closet 
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Værelse
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Der tages forbehold for trykfejl og ændringer

Salgsplan
KLIMA-V 170

-

Tilvalg uden 
ekstraregning

• Vælg mellem ensidig 
taghældning og funkis

• 3-lags lavenergiruder træ/alu

• Valgfri loft – troldtekt eller gips

• Laminat gulve i alle rum

• HTH eller KVIK (1.000 kr./m2 bolig)

• Armaturer fra Cassøe

• Bruseløsning fra Unidrain, 
Glasline

• Væghængte toiletter

• Filt på væggene

• Massive indvendige døre

• 10 spots med udskiftelige 
pærer

Klimapakke
inkluderet i prisen

• 5 kW solcelleanlæg 
med inverter

• 5 kWh batteri

• Luft til luft varmepumpe 
med komfortvarme under 
klinkerne eller luft til 
vand varmepumpe med 
gulvvarme i hele huset

• Varmegenvinding

• Kølekomfort i ventilationen

• Energimærkning A2020

Overtagelse 
uden risiko

• Prisgaranti i byggeperioden

• Fugtighedsrapport

• Individuel trykprøvning

• Funktionsafprøvning

• Energimærkning A2020

• Byggeskadeforsikring i 10 år

• Betal ved overdragelse

Salgsplan
KLIMA-L 170 

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Kampagnen gælder på Sjælland t.om. 31/5-2023.
Priserne kan ikke kombineres med andre rabatter, og de gælder kun ubetingede kontrakter på byggeri.   

Pris Sjælland
3.195.000 kr.



salg@klimahuse.com • Tlf. 42 12 33 22

1 65432
Kom godt fra
start

Byggeriet
gennemgås.
Nøglerne
overdrages

Aftale 
underskrevet.
Byggeprocessen
starter

Udtrykket.
Inventar, 
belysning og
sanitet

Materialevalg.
Ude og inde

Tilretning af
tegninger. Inde
og ude

Kom godt fra start. Vælg 
den rigtige boligtype.
Sammen taler vi om, 
hvordan vi kan finde frem 
til den boligtype, der 
matcher dig og din famili-
es ønsker, både hvad 
angår størrelse, økonomi 
og energi- og miljømæs-
sige krav.

Dit hus står nu færdigt. Vi 
sørger for den bedst 
mulige aflevering, hvor vi 
gennemgår eventuelle 
fejl og mangler. Det er 
også først her, at du skal 
betale.

Det er nu alle dine idéer 
og valg vækkes til live. Vi 
begynder nemlig at 
bygge dit drømmehus.

Køkken og bad, valg af 
hårde hvidevarer og 
sanitet og hvilke lyskilder, 
der skal være i boligen. 
Det er bl.a. nogle af de 
valg, der nu skal træffes.

Materialerne skal nu 
vælges. Hvilke mursten, 
vinduer og tagsten skal 
f.eks. præge husets 
udvendige fremtoning, og 
hvilke gulv, lofter og døre 
skal danne rammerne 
indvendigt?

Tiden er kommet til at 
foretage valg om, hvor-
dan dit hus skal udformes 
både indvendigt og 
udvendigt. Hvor mange 
rum skal der være, skal 
der laves en carport osv.

Vi har skabt en model, der leder dig og dit Klimahus sikkert 
igennem alle byggefaser – fra idé til virkelighed. Modellen bygger 
på vores viden og erfaring og sikrer, at alle detaljer bliver husket.

SAMMEN SKABER
VI DIT KLIMAHUS

VI BYGGER ALTID
FREMTIDEN 
FRA STARTEN

NÅR DU BYGGER MED KLIMAHUSE,
FÅR DU DET HELE MED I PRISEN.
DET KALDER VI ”ALL INHUSIVE”

Hos Klimahuse forener vi fremtidens krav til energi og 
miljø med de klare økonomiske fordele, der er for bolig-
ejere. Det mener vi giver mening. Vi har rødder tilbage til 
1973 og var det første byggeselskab, som gik over til 
udelukkende at bygge lavenergihuse. Det har gjort os til 
markedsledere, og vi ved derfor, hvad vi snakker om, 
når det kommer til lavenergibyggerier.

Når du vælger at bygge med os, kan du regne med, at kvaliteten er i 
top. Vi bygger udelukkende med kvalitetsmaterialer og vores 
standarder starter ved høj. Det betyder bl.a., at vi stiller de skrappeste 
krav til energiforbrug og indeklima, og vi bruger kvalitetsmaterialer, når 
det kommer til mur, tag, vinduer, gulve og lofter. Og det er alt sammen 
inkluderet i prisen. 

salg@klimahuse.com  •  Tlf. 42 12 33 22


