VELKOMMEN TIL
DANBOX LIVING

Hos Danbox Living er vores mål at levere din drømmebolig,
hvad enten det er til helårsanvendelse eller til fritidsbrug.
Vi tilbyder et nyt og moderne boligkoncept med en række
velindrettede modeller i arkitekttonisk tidsløst design. Hver
bolig består af et eller flere moduler, der kan sammenbygges
på forskellig vis. Din bolig leveres på en blokvogn og sættes af
med kran på et af Danbox’ etableret randfundament, herefter
indflytningsklar på 1-2 uger.

RÅDGIVNING
Vi har hustyper med hvert
sit udtryk, og sammen med
dig tager vi udgangspunkt
i den model, der passer til
netop dine drømme.

NÅR LIVET SKAL
I NYE RAMMER
På vores fabrik i Holstebro råder vi over
1500 m2 moderne produktionsfaciliteter,
hvor dit hus fabrikeres under kontrollerede
forhold. Vores team består af dygtige og
erfarne projektledere og håndværkere,
som sikrer et smidigt byggeri, en optimeret
byggeproces samt kort leveringstid.
Byggeriet kvalitetssikres på fabrikken
og gennemgås for fejl og mangler inden
transport til din adresse.

KLIMA OG BÆREDYGTIGHED I FOKUS
Det er kun sund fornuft at tænke på
klimaet set i et bredere samfundsmæssigt
perspektiv, ligesom det giver god mening
for den enkelte husejer. Danbox Living
tilbyder energioptimeret og højisoleret
byggeri, der kan leveres med luft-til-luft eller
luft-til vand varmepumpe i kombination
med solceller. Fås i vedligeholdelsesfrie
og bæredygtige materialer.

PROJEKTERING

BYGGERI

AFLEVERING

Projekteringen starter med, at
alle materialer og overflader
udvælges. Detaljerede planer
udarbejdes, og relevante
dokumenter klargøres.

Huset bygges under tag på
vores egen fabrik af vores
dygtige og erfarne håndværkere.
Projektlederen gennemgår til
slut det færdige resultat.

Transporten aftales, og
huset løftes på plads med
kran, hvorefter tilslutningen
til el og vvs foretages.

Flytte- og vognmandsvirksomhed siden 1927

J. Ødums eftf.
MASKINOPBEVARING, PAK- OG KRANSERVICE

• Kran
• Transport
• Maskinflytning
• Bådtransport
• Flytteservice

Messingvej 17 · 8940 Randers SV. · Telefon: 86 44 81 44 · info@j-odum.dk · www.j-odum.dk

www.danbox-living.com

Danbox Living ApS
Niels P. Thomsens Vej 6
7500 Holstebro
+45 86 46 10 55
salg@danbox-living.com

VOGNMAND

SKRÆDDERGAARD KS
Joachim Wellers Vej 23 · 7500 Holstebro · Telefon 41 11 77 66
mail@erik-skraeddergaard.dk · www.vognmand-skraeddergaard.dk

Vi løber stærkt, men aldrig fra vores ansvar

Vi udfører arbejde for både private og firmaer.
Vi håndterer: Mindre opgaver som etablering af indkørsler til mellemstore opgaver
som opførsel af huse/villaer – til de helt
store byggerier som byggemodning, boligblokke og lignende.
Alt inden for: Jord-, kloak-, beton-, belægning- og anlægsopgaver.

Kontakt os og hør, hvad
vi kan gøre for dig.
Du kan også læse mere
på vores hjemmeside.
Kjellerup En3prenøren
Fuglemosevænget 5
8620 Kjellerup
Tlf.: 22 39 15 13
berthel20@hotmail.com
Kjellerup-en3prenøren.dk

