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Vi skaber rammerne for jeres hjem
Siden etableringen af virksomheden i 1960 har Arkitektfirmaet Give Huset A/S
opført mere end 5.000 kvalitetshuse i primært Jylland og på Fyn.
Et hus er mere end blot en muret skal, der holder vind og vejr ude – det er jeres hjem, der skal danne ramme om
familien. Det er her, familieminderne skabes, børnene vokser op, og I bliver gamle sammen. Huset skal leve op til
jeres drømme og rumme jeres hverdag – derfor opfører vi aldrig to huse, der er ens, men lytter til jeres ønsker,
trækker på vores erfaring og skaber et hjem, der er 100 % tilpasset jer.
Det kan være en stor mundfuld at bygge hus, og der er mange dele i en proces, der kan løbe over lang tid. Derfor
er det vigtigt, at man vælger at bygge hus med nogle, man er tryg ved og føler, man kan stole på. Ud over 60 års
erfaring har vi kompetente, højt kvalificerede medarbejdere, som trygt fører jer gennem processen fra første
skitseforslag til overlevering af færdigt hus.
Rasmus Piihl, indehaver og arkitekt

Siden 1960
1960
Arkitektfirmaet Give Huset A/S stiftes af Jens
Sandgaard Pedersen, som har en filosofi om, at det
skal være muligt at opføre et hus på egen grund
for samme beløb, som det koster en familie at bo
i almennyttigt boligbyggeri. Filosofien realiseres
med et 82 kvm typehus. De næste 16 år opfører
virksomheden udelukkende typehuse til gavn for
mange danske familier.
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1976
Carlo Sandgaard Pedersen, søn af stifteren Jens
Sandgaard Pedersen, overtager virksomheden.
Han ser muligheder i at tilpasse de enkelte familiers
behov og ønsker og begynder derfor at tegne og
opføre skræddersyede huse. De skræddersyede
huse bliver en stor succes, og gennem årene vokser
virksomheden støt.

2011
Carlo har gennem mere end 30 år drevet
virksomheden, og i 2011 indgår han aftale med
Rasmus M. Piihl om et glidende generationsskifte.

2013
Generationsskiftet er en realitet, og Rasmus M. Piihl
overtager virksomheden fra Carlo Sandgaard Pedersen.

Se flere arkitekturløsninger
og prøv prisberegneren
på givehuset.dk

2016
Der er fart på i Arkitektfirmaet Give Huset A/S, og
virksomheden udvikler sig yderligere med stærke
samarbejder med professionelle investorer og
bygherrer. Rasmus M. Piihl udvikler konceptet
SELVBYG | MEDBYG | FÆRDIGBYG, så det er muligt
at bygge hus præcis, som det passer jeres behov.
Det er også året, hvor den online prisberegner
bliver udviklet.

2019
Som et ekstra ben i forretningen tilbyder vi fra
2019 hjælp med byggeansøgninger til både private og
bygherrer. Hjælpen tilbydes alle – også jer, som ikke
bygger huset sammen med os.

2020
Virksomheden har 60-års-jubilæum, hvilket
naturligvis fejres på behørig vis.
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SELVBYG

Vi tegner huset og rådgiver.
Bygherre bygger selv huset.

MEDBYG

Vi tegner huset og rådgiver.
Vi bygger noget af huset, mens bygherre bygger resten.

FÆRDIGBYG

Vi leverer hele pakken og er bygherres rådgiver
fra skitse til overlevering af huset.

Naturligt fokus på miljø og energi
Når vi står for jeres husprojekt, er I garanteret et skarpt fokus på
miljøet og de energirigtige løsninger. Vi vælger altid materialer,
der gør husene så sunde som muligt – både for miljøet og for jer,
der skal bo i dem. Derudover har vi stor erfaring med at installere
alternative energikilder, hvis I har ønske herom.
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Se flere arkitekturløsninger
og prøv prisberegneren
på givehuset.dk
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FRA FØRSTE SKITSEUDKAST TIL NØGLEFÆRDIGT HUS:

Vi kan håndtere hele processen

Indledende møde
At bygge hus handler om at føle sig tryg. Derfor
bruger vi god tid på at tage en grundig snak med
jer om jeres behov og ønsker. Vi snakker f.eks. om,
hvilken indretning der er praktisk for jer i hverdagen,
og hvordan de nye kvadratmeter kan udnyttes bedst
muligt. Det første møde med os er gratis og helt
uforpligtende.
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Skitseforslag
Efter det indledende møde opsummerer vi
jeres ønsker i et skitseforslag med tilhørende
overslagspris – helt uden beregning. Vi står
til rådighed med uddybende svar på jeres
spørgsmål. Måske har I behov for flere møder,
skitseforslag og overslagspriser.

Selve byggefasen
Når I er klar til at tage næste skridt, går vi i gang.
Vi afholder al kontakt med underentreprenører, laver
en realistisk tidsplan samt budget, der inkluderer
totalrådgivning – herunder planlægning og projektering,
ingeniørberegninger, byggeansøgning, tilbudsindhentning,
kontrahering med håndværksmestre og meget mere.
Samtidig sikrer vi, at alt forløber efter planen på selve
byggeriet, så vi kan holde tidsplanen.

Se flere arkitekturløsninger
og prøv prisberegneren
på givehuset.dk

Vi passer på pengene
Takket være Give Husets store erfaring, som går helt tilbage til 1960, er alt afprøvet og gennemarbejdet, så alle entrepriser kan udføres til rimelige priser. En af årsagerne hertil er, at alt lige fra det
enkelte byggemateriale og til den enkelte håndværker er valgt med omhu og omtanke.
Vi styrer og koordinerer jeres byggeri fra start til slut. Alle vores byggerier udføres altid i samarbejde
med faste håndværksmestre, som vi står 100 % inde for.

Rådgivning hele vejen
Vi forsikrer jer, at vi er med hele vejen og yder
optimal rådgivning under hele processen, så I hele
tiden har en finger på pulsen med jeres projekt.
Vi har ingen interesse i at haste projektet igennem.
I skal føle jer trygge og kunne følge med.

I får nøglerne i hånden,
og vi gennemgår jeres nye hus
Når I har boet i huset et par måneder, kommer vi
ud og gennemgår huset med jer og reparerer de
småting, der må være. Vi har erfaret, at det giver
bedst mening at vente med gennemgang, til I har
boet i huset et stykke tid og lært det at kende.
Derudover er vi behjælpelige med en et- og femårs-gennemgang af huset.

Betaling
Betalingen sker altid som bagudrettet ratebetaling i henhold til udført arbejde. Dette sikrer, at I altid får den billigste byggefinansiering samt sparer udgifter til sikkerhedsstillelser m.v. over for Give Huset og håndværksmestrene.
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Værd at overveje,
inden I bygger hus
• Hvad er budgettet?
• Hvor vil I gerne bo?
• Hvad må der bygges på drømmegrunden?
• Hvor mange kvadratmeter har I behov for?
• Hvor mange rum har I brug for – og hvor store skal de være?
• Hvilken stil skal huset bygges i?
• Hvilke materialer foretrækkes?
• Hvor skal varmen komme fra?
• Hvad drømmer I om?
Der er mange ting at forholde sig til, når man skal bygge hus,
men har man gjort sig nogle grundlæggende tanker, så hjælper
vi med at afklare de mange spørgsmål, der dukker op undervejs.

Start med
prisberegneren
• Gå ind på givehuset.dk
• Vælg prisberegner
• Indtast jeres ønsker, og få et prisoverslag
• Kontakt os, og få et konkret tilbud
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Se flere arkitekturløsninger
og prøv prisberegneren
på givehuset.dk
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DESIGN:

Moderne og minimalistisk
Huse i vores DESIGN-linje fremstår – både ude og inde – stilrene
og minimalistiske. Der er lagt ekstra vægt på funktionalitet, og
hver eneste lille detalje er gennemtænkt, så de små og store
udfoldelser i hjemmet får optimale vilkår.
Se flere DESIGN-løsninger og prøv prisberegneren
på givehuset.dk

10 |

Se flere arkitekturløsninger
og prøv prisberegneren
på givehuset.dk
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Se flere arkitekturløsninger
og prøv prisberegneren
på givehuset.dk

COUNTRY:

Huse med højt til loftet
Huse i COUNTRY-linjen er i halvandet eller to plan, med høj rejsning, kviste og
karnapper. Denne hustype henvender sig typisk til den kræsne familie, der ønsker
en gennemført stilløsning med højt til loftet.
Se flere COUNTRY-løsninger og prøv prisberegneren på givehuset.dk
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CLASSIC:

Tidløst design
CLASSIC består af solide huse i tidløst design og henvender sig til familien, der ikke er farvet af
tidens skiftende tendenser og stilholdninger, men ønsker et hus, der står flot mange år frem i
tiden. Materialerne er naturligvis tilpasset nutidens krav og forventninger til nybyggeri.
Se flere CLASSIC-løsninger og prøv prisberegneren på givehuset.dk
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Se flere arkitekturløsninger
og prøv prisberegneren
på givehuset.dk
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RETRO:

Originalt dansk design
RETRO-huset er perfekt til den moderne familie og tager
udgangspunkt i tre af vores oprindelige hustyper fra 60’erne, hvor der
blev bygget solide og rummelige huse. Materialevalget er naturligvis
tilpasset nutidens behov og krav til nybyggeri.
Se flere RETRO-løsninger og
prøv prisberegneren på givehuset.dk
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Se flere arkitekturløsninger
og prøv prisberegneren
på givehuset.dk

Arkitekttegnede
huse siden 1960
Vi var de første, der tegnede og byggede det, som vi i dag
kender som det klassiske retrohus fra starten af 60’erne.

ALT I BYGNINGSSTÅL
Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på stålkonstruktioner,
trapper, værn, altaner m.v. leveret eller monteret
designakitchen

Davdingvej 20 · 8740 Brædstrup · Tlf. 7575 2878
info@dauding-smede.dk · www.dauding-smede.dk

DESIGNA

VESTRE ENGVEJ 18 . VEJLE . TLF. 75 72 28 33

DESIGNA.DK
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”Som arkitektfirma leverer vi hele rådgiverpakken. I bestemmer,
om I vil bygge selv, hjælpe til, eller om vi skal levere et nøglefærdigt
hus. Vi kalder det: SELVBYG, MEDBYG eller FÆRDIGBYG – og vi
glæder os til at hjælpe jer i mål med jeres drømme.”
Rasmus M. Piihl, indehaver af Arkitektfirmaet Give Huset A/S
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Se flere arkitekturløsninger
og prøv prisberegneren
på givehuset.dk

Ingeniørfaglig rådgivning og energidesign
Stiftsvej 57A · 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 74 00 · E-mail: vejle@hth.dk

www.convia.dk
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Nye døre og vinduer, nyt tag eller et helt nyt hus?
Med mere end 10 års erfaring hjælper Tømrerfirmaet MBM-Byg ApS
dig sikkert gennem alle typer byggeprojekter, fra små og store
renoveringer til ombygninger og nybyggeri.

Torvegade 25C
7160 Tørring
Telefon: 23 48 02 92
martin@mbm-byg.dk

www.mbm-byg.dk

Byggefinansiering skræddersyet til dig
Ønsker du byggefinansiering tilpasset netop dine behov, en gennemskuelig løsning, direkte og nem kontakt til din rådgiver, som har lokal indsigt? Så tag fat i os.
Vi finder sammen en løsning, som passer til netop dig.
Jernbanegade 16 B / 7323 Give / tlf. 4456 4850 / give@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/give

Jethi Byg
Tømrer & montage
Tlf. 20 91 01 03

Quick Spær · PEFC · Kvalitet

Rådgivende ingeniørfirma

www.cecarstensen.dk

FREMTIDSSIKRET
VARMELØSNING
TIL NYBYGGERE

Jelsvej 7-9
6000 Kolding
Tlf: 7553 1344

Fiskergade 2, 2. sal
7600 Struer
E-mail info@hera-consult.dk
www.hera-consult.dk

Telefon 9684 2020
Fax
9784 0110

Vi dækker hele Fyn

volundvt.dk

hl-keramik@hl-keramik.dk
www.hl-keramik.dk

Varmegenvinding med Entalpi







KO M OG SE
E
VO RES FLOTT
FLISEU DSTILLI N G?

Ingen tilisning
Balanceret ventilation
Høj årsvirkningsgrad
Fugtstyring
Bedre indeklima
Bedre økonomi

www.boligvex.dk
Udført murerarbejde for
Arkitektfirmaet Give Huset
gennem mere end 35 år.

Ring og hør mere på
Tlf. 22 29 04 68

SJAKK FL

ISER

www.byggaran�.dk

www.thisgaard.com

mail@thisgaard.com

DIN LOKALE
TRÆLAST!

PROFESSIONEL RÅDGIVNING VIA FAGFOLK...

Banevænget 44 · 7323 Give · e.nortoft@gmail.com
www.kollemorten-entreprenør.dk

El-arbejdet udføres af et stærkt team
Energirådgivning
Klima- og solcelleanlæg
Alt i el-installationer
Edb- og datainstallationer
Automatik og styringer Intelligente bygningsinstallationer

Holdet bag Sjakk i Give består af dygtige og kompetente
medarbejdere, der vil gøre deres ypperste for at servicere
både private og professionelle kunder.

Hjortsvangen 1, 7323 Give
T. 70 700 123 W. SJAKK.DK

VI HAR ÅBENT Mandag til fredag kl. 06.30-17.00 Lørdag kl. 09.00-13.00
DU FINDER OS I HEDENSTED, GIVE, HAARBY, EGTVED OG EJSTRUPHOLM

T l f . 7 5 7 3 0 1 3 9 • w w w. g i v s k u d - e l . d k

Vi har stor brancheerfaring – især inden for salg af trælaminat og vinylgulve. Vi kan råde og vejled om netop de
produkter og den løsning, der kombineret med jeres smag
og ønsker vil være optimal for det bedste resultat.

6017 6386
masterfloor@live.d
k
www.traegulvxper
ten.dk

Struktør og Kloakmester
• Støbearbejde
• Kloakarbejde
• Dræning

Specialist i kloakering
og støbearbejde for
private og erhverv.

Tlf. 2855 4045
Bjerggårdsvej 7- Aale, 7160 Tørring
E-mail: anders@admaps.dk

Vestergade 17 ï 7323 Give ï Tlf. 75 73 26 92 / 75 73 25 22

v/ Murermester
Kenneth & Keld Andreasen

Rodalvej 88 - 7183 Randbøl - Tlf. 22 45 70 41 - 20 73 87 84

Estate Horsens –
Michael Jessen

Vonge Skovvej 12 · 7173 Vonge
Tlf: 75 80 30 44 · Mobil: 28 35 30 44
kim@vongevvs.dk · www.vongevvs.dk

Strandkærvej 20B
8700 Horsens
Tlf.: 7560 2828
8701@estate.dk
www.estate.dk

Jordbundsundersøgelser
Miljøundersøgelser

Tlf. 75 73 99 00
give@danbolig.dk

MODERNE AKUSTIKLØSNINGER
rockfon.dk

WWW.GEOTEKNIK.DK

Telefon: 47 33 32 00

Jens K. Mikkelsen
TØMRERMESTER

/S

A

Sammen med Arkitektfirmaet Give Huset har vi opfyldt mange drømme
for hundredvis af tilfredse kunder. Vi er fast tømrer for Give Huset og har
gennem tiden opført mange hjem og bygninger i tæt samarbejde med
både kunden og Give Huset.
Mølgårdvej 7 · 7173 Vonge · Telefon: 20 81 35 54 · jkmikkel@post.tele.dk · www.jkmikkelsen.dk

wbl raw

dansk design
dansk produktion

nyt køkken,
bad &
opbevaring?
Oplev alle design-mulighederne hos
Svane Køkkenet Horsens eller på svane.com

Svane Køkkenet Horsens / Jessensgade 2 / 8700 Horsens / Tlf. 7561 4777 / horsens@svane.com

• 13569 • www.jsdanmark.dk
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