FUNKIS STIL OG HUSE I
FLERE PLAN

- Nye huse med ensidig taghælding eller
fladt tag samt huse i flere plan
Stilrent byggeri med reference til
funkisvillaens stramme linier.

Fuldmuret kvalitet // 50 års erfaring // Egne håndværkere // Individuelt design // Højt serviceniveau

ULDUM HUSE A/S
Højskolebakken 26
7171 Uldum
Tlf. 7567 8911
email: kontakt@uldumhuse.dk
www.uldumhuse.dk

Drømmer du om et hus i
moderne funkis stil...
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5 gode grunde
til at vælge OS

Lad os hjælpe
dig på vej...

1		

Vi bygger fuldmurede kvalitetshuse

2		

Over 50 års erfaring med husbyggeri

3

Betaling ved aflevering, ingen byggerater

		

4		
5		

		

Vi designer vore huse individuelt - hver gang

Højt serviceniveau og faglig rådgivning gennem hele
byggeprocessen

Jeannette Jørgensen
Direktør, Uldum Huse A/S
9

Lidt om
Uldum huse A/S
Uldum Huse fra 1970 til nu

vores værdier

Uldum Huse A/S er et familiefirma, som
blev stiftet i 1970 af Dagny & Jørgen Kr.
Jørgensen. I 2008 var der generationsskifte, hvor datter, Jeannette Jørgensen,
overtog såvel ejerskabet som driften.

Vi ved, at hjemmet skal være vores trygge
base i virkelighedens ofte travle verden,
og det er en kendsgerning, som vi har
meget stor respekt for. Vi gør derfor hver
gang vort allerbedste i såvel tegneprocessen som under selve byggeriet.

Gennem årene har der været voldsomme udsving i byggeriet grundet svingende konjunkturer. Med en effektiv bygge& omkostningsstyring samt en evne til
kontinuerligt at udvikle sig, har Uldum
Huse A/S alle årene været på markedet,
og vi har aldrig været lukket eller skiftet
momsnummer, heller ikke ved generationsskiftet. Alle byggerier før generationsskiftet har derfor nøjagtig samme
garanti som uden et ejerskifte.
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Gennem de sidste mange år har vi bygget ca. 40 huse om året. I årene med
højkonjunktur var det fristende at ekspandere og rig mulighed herfor, men vi
valgte at fastholde niveauet for produktion, fordi vi ved at kun på denne måde,
kan vi fortsat leve op til vore egne høje
kvalitetskrav, såvel på kvalitet som på
design.
Vore mange år på markedet samt vor stabile økonomi betyder, at du kan have tillid til os som samarbejdspartner på en af
de største investeringer i dit liv. Du skal
derfor også først betale dit nye hus ved
indflytning og ikke i rater, hvor der kan
være en høj grad af økonomisk risiko.

Vi har kun et mål, nemlig at bygge dig og
din familie jeres drømmehus i den bedste
håndværkskvalitet.
Når du vælger at samarbejde med os
om dit nye hjem, så vælger du et meget
seriøst byggefirma med mange års erfaring. Vi er velkonsoliderede, hvorfor vi
som standard altid tilbyder, at byggeriet
først skal betales ved indflytning.

Vi lægger vægt på at udvikle vore byggerier og tilføje nye, spændende detaljer,
men der er også en række kerneværdier, som vi ikke vil give slip på. Bl.a. har
vi vore egne håndværkere ansat, og de
underentreprenører, som vi samarbejder
med, er altid de samme, så vi ved, at
kvaliteten er helt i top.
Kataloget er kun ment som inspiration til
dig, fordi vi ved, at ikke to familier er ens,
hvorfor to hjem heller ikke skal være det.
Måske du selv har lavet en skitse, du har
været ved en arkitekt, eller et af oplæggene tiltaler dig og din familie. Vi starter
altid med udgangspunkt i jeres ønsker
og behov samt jeres byggegrund. Det er
den eneste rigtige vej til drømmehuset.

funkis
villA
Stilrent byggeri med reference
til funkisvillaens stramme linier.
Huse med ensidig taghælding
eller fladt tag samt huse i flere
plan.

Villa med Ensidig
Taghældning og
forskudte plan

Et funkis hus med
store vinduespartier,
hvor huset er hævet
op for at få den bedste udsigt. Her er en
stor overdækket terrasse med glasværn
og masser af fine
detaljer.

Specialhus 225 m2
Garage 50 m2
Overdækket 52 m2

Fortsættes...

Et hus med ensidig
taghældning og forskudte plan.
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Spændende materialevalg gennem hele
huset - både inde og
ude.

...Fortsat

Udsigt fra næsten alle
rum, New Yorker glasparti ind til vinrum og
gang, sildebensparket, ovenlysvinduer...
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Villa med fladt
tag og
murkroner

Smukt cedertræ bl.a.
mellem vinduer og
under udhæng. Her er
også lamelskydedøre,
en dejlig træterrasse,
store vinduespartier
og læmur.

Specialhus 201 m2
Carport 61 m2
Overdækket 49 m2

Fortsættes...

Et hus med fladt tag
og murkroner
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Flere spændende
detaljer ...

...Fortsat

Fin overdækning til
hovedindgangen og et
smukt view gennem
huset ...
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funkisVilla
med svævende
arkitektur

Overdækket terrasse
og flotte vinduespartier, der giver et skønt
lysindfald i rummet ...

Et hus med svævende
arkitektur samt træ
og tegl i en lækker
kombination.
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Fortsættes...

Specialhus 215 m2
Carport 42 m2
Overdækket 54,8 m2
Hobbyrum 25 m2
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Flere spændende
detaljer ...

...Fortsat

Fortsættes...

... Smukt køkken/
alrum med adgang til
en dejlig overdækket
terrasse.
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...Fortsat

Hyggelig detalje ved
huset - GÅRDHAVEN...
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Villa der følger
det skrånende
terræn

Overdækket terrasse
og flotte vinduespartier...

Specialhus 201 m2
Db. Carport 38 m2
Overdækket 45 m2
Redskabsrum 18 m2

Fortsættes...

Et hus med fladt tag
og lækre detaljer med
Thermowood.

28

29

...Fortsat

Flere spændende
detaljer ...
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Villa med Ensidig
taghældning og
oRANGERI

Flotte terrassearealer
og et superhyggeligt
orangeri for enden af
spisestuen...

Et hus med ensidig
taghældning hvor
en del af bygningen
er med en sort eternit-beklædning.
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Fortsættes...

Specialhus 291 m2
Garage 54 m2
Overdækket 22 m2
Orangeri 12 m2
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Flere spændende
detaljer ...

...Fortsat

... Et badeværelse
hvor bruseren er bag
ved væggen med
skabe.
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Villa med delvis
parterre
Ensidig taghældning

... Panoramavinduer med et fantastisk
view fra stuen og en
stor træterrasse.

Specialhus 194 m2
Carport 52 m2

Fortsættes...

Et hus med ensidig
taghældning.
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Flere spændende
detaljer ...

...Fortsat

Fortsættes...

... en flot trappe til
det forskudte stueplan og til kælder.
- Et meget hyggeligt
badeværelse med kar.

38

39

Detalje:

Flotte hyggekroge...
...Fortsat

og udsigten kan spottes gennem de aflange vinduer.
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Villa med mursten
& zinkbeklædning
Ensidig taghældning

... Fin sammensætning af materialer
med mursten, zink og
trælameller

Specialhus 172 m2
Overdækket 35 m2
Garage 95 m2

Fortsættes...

Et hus med ensidig
taghældning
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Flere spændende
detaljer ...

...Fortsat

... Hyggelige rum,
med en dejlig udsigt.
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Villa med dejlig
gårdHave
Fladt tag med murkroner

... Smukke lysindfald
fra ovenlysvinduer.

Specialhus 191 m2
Overdækket 39 m2
Garage 64 m2

Fortsættes...

Et hus inspireret af
60’ernes funkishuse
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Flere spændende
detaljer ...

...Fortsat

... flot køkken/alrum
med en smuk udsigt.
Huset har også en
hyggelig gårdhave
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Villa med Ensidig
Taghældning

... New yorker dør,
smukke lofter,
elegant køkken og
badeværelse med rigtig god skabsplads.

Et hus med ensidig
taghældning. Smuk
overdækket terrasse
med pergola. Her er
masser af hyggekroge.
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Fortsættes...

Specialhus 194 m2
Overdækket 43 m2
Garage 71 m2
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...Fortsat

Fortsættes...

Flere spændende
detaljer ...
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En af husets detaljer:

...Fortsat

Facademursten indvendigt
- en flot løsning...
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Villa i 2 plan
smuk udsigtsterrasse

... stue med en smuk
udsigt og en tappe,
hvor værnet går helt
til loft.

Specialhus 197 m2
Overdækket 29 m2
Garage 50 m2

Fortsættes...

Et hus med ensidig
taghældning i 2 plan.
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...Fortsat

Flere spændende
detaljer ...
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Villa med stort
udhæng

Specialhus: 178 m2
Overdækket 20,9 m2
Garage, depotrum og
redskabsrum 72,3 m2

Fortsættes...

Et hus med flat tag og
en smuk overdækning af
terrassen.

60

61

...Fortsat

Flere spændende
detaljer ...
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Villa med facader
i forskellige
materialer

Fortsættes...

Specialhus: 218 m2
Overdækket 25 m2
Garage 54 m2
Redskabsrum 12 m2
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Flere spændende
detaljer ...

...Fortsat

... smukke finesser.
Her en brusevinge
med sort skinne i gulv
og mod væg.
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Vi glæder os til at hjælpe
dine drømme på vej...
Jeannette Jørgensen
Direktør, Uldum Huse A/S

NYHEDSKOLLEKTION

Vi siger mange tak til vore
underentreprenører og leverandører
gennem mange år for deres medvirken i dette
katalog

KØKKENER MED HOLDNING
Du ved, hvad du vil have. Du ved, hvad dit nye køkken skal kunne. Vi ved, hvordan du får det og mere
til. Vores nyhedskollektion udfordrer det forventelige
og skubber til normerne. De nyeste køkkendesigns

Følg os på /

og features bringer temaer som farver og natur ind i
boligindretningen og omfavner køkkenet som boligens
leverum. Bring luksus ind i hverdagen med materialer
og udtryk, som taler til sanserne.

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

Uldum Huse A/S
DESIGN
NYHED

Oplev NORDIC CREATION hos HTH i Vejle,
hvor du altid kan vende din køkkendrøm med
vores køkkeneksperter. Se mere på hth.dk

HTH Vejle
Stiftsvej 57A • 7100 Vejle • Tlf 7582 7400
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Slip bekymringerne for at få ubudne
gæster og få sikret dit hjem med en
alarm.

Få dine egen ladeStander
og ”tank” bilen derhjemme.

AC er en professionel servicevirksomhed indenfor el, vvs og energi, som med 25 års erfaring i
branchen, er den helt rette samarbejdspartner
på både små og store projekter, private som erhverv.
Vi tænker kreativt, og gerne anderledes, for at
imødegå vores kunders ønsker og behov. Men vi
går ikke på kompromis med kvaliteten af det arbejde, vi udfører.

Få mere glæde aF planterne
i din have
Belysning af træer og buske kan give et utrolig flot udtryk og kan skabe en helt særlig
stemning med effektfulde kontraster.

AC • Bellevuevej 1, 7100 Vejle • Sydkrogen 10, 7300 Jelling • www.ac-as.dk • 7642 0066
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At bygge et hjem er på alle måder en stor beslutning. Det
er en stor investering, og endnu vigtigere så skal boligen
danne rammen om dig og din families liv i måske mange år.

AC rådgiver, monterer og servicerer bla.:
• Elinstallationer
• Belysning
• Alarmer & overvågning
• Bygningsinstallationer
• Varmepumper
• Solceller
• Jordvarme
• Klima
• Ventilation

KundEtilpASSEdE EnErgirigtigE løSningEr indEnfor El, VVS og EnErgi
læs mere om os på www.ac-as.dk eller kontakt os på 7642 0066 for en uforpligtende snak
om, hvordan vi kan hjælpe dit projekt sikkert i mål.

Fælles Om. Boligdrømmen
Få overblik sammen med os
I Middelfart Sparekasse hjælper vi dig med at få det komplette overblik over dine muligheder, og vi hjælper dig med

AC
el vvs energi

at ﬁnde økonomisk balance mellem dit boligønske, og de
andre ting, du også gerne vil.
Har du lyst til at vide mere, så ring direkte til en af vores
rådgivere, eller læs mere på midspar.dk/bolig

Middelfart · Odense · Svendborg · Fredericia · Kolding · Esbjerg · Vejle
Hedensted · Tørring · Horsens · Silkeborg · Hørning · Aarhus
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Niels Holmriis
Forsikringsformidler & Privatkundechef Vest
Tlf. 2223 1933
Mail Niels.Holmriis@honestus.dk
Web www.honestus.dk

Vælg VELFAC 200
EW2448 Willems Forest. Se mere på egernsund.com

EGERNSUND
WIENERBERGER

– det originale designvindue

Med VELFAC 200 vinduer understreges boligens
stil med et tidløst design og et enkelt udtryk.
Vinduer og døre spiller en afgørende rolle for, hvordan
din bolig tager sig ud udadtil.
Ud over at vinduerne tilfører boligen karakter, er de
med til at give et godt indeklima og udsyn.

Med VELFAC 200 vinduer i dit Uldum hus har du muligheden for at forbinde
hus og have, så du får optimal udnyttelse af det naturlige dagslys.

ÆGTE HÅNDVÆRK MØDER

SMUKT DESIGN

God rådgivning gør
en forskel for dit byggeri
FORMAT 7535
– VALNØD
KL AR L AK

FORMAT 7535 FORMAT 7535
– VALNØD
– VALNØD
KL AR L AK
KL AR L AK

Start drømmen her:
76 30 18 00 | martinsen.dk

Bliv inspireret på w w w.multiglas.dk
Hedelandsvej 15 | Herning | 97 12 37 57 | www.multiglas.dk
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Vandhanen,
der kan det hele

Nu kan
din Quooker
også give vand
med brus

100˚C kogende og afkølet vand
med brus fra samme hane

FÆRDIGMALET FACADEBEKLÆDNING
Banner2500x1000mm_KjellerupAS.indd 1

2/2/2016 8:19:31 PM

RIMFREE® TOILETTER
SOM ER

DEN IDEELLE
VARMELØSNING
TIL NYBYGGERI

rengøringsvenlige

Hos Vølund Varmeteknik har vi leveret varmetekniske
produkter gennem mere end 140 år, og vi ved, hvor
vigtigt det er at tilpasse og dimensionere varmepumpen til hver enkelt bolig og families behov.
Derfor får du aldrig en standard
Vølund løsning, men en omhyggeligt
tilpasset og korrekt dimensioneret
varmepumpe, der giver dig størst
muligt udbytte, effektivitet og komfort.
Læs mere her:
www.volundvt.dk/er-du-nybygger

Over 45 års erfaring med
salg, service og montering
af alle typer kvalitetsporte
til konkurrencedygtige priser.

Energivej 2 · 8740 Brædstrup
info@vvsexperten.dk
www.vvsexperten.dk
Blæsbjergvej 40 . 8722 Hedensted
Tlf. 75 89 18 33 . www.barritporte.dk
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* DANSK PRODUKTION

SAMMENSÆT
DIN XL-PRO
PLUS AFTALE
OG SPAR TID

FORDELE
• Giver adgang til
attraktive bonusser
• Sikrer særlige
garantiordninger
• Mulighed for faglig
produktviden og
specialistbesøg
• Ingen juridiske
bindinger

SOLIDT DANSK HÅNDVÆRK

TLF:

* BÆREDYGTIGE MATERIALER

I ELEGANTE DESIGNS

8694 5512

* MILJØVENLIGE OVERFLADER

- Siden 1982

Info@vejletrappen.dk

MAIL:

Vi siger mange tak til vore
underentreprenører og leverandører
gennem mange år for deres medvirken i
dette katalog

Uldum Huse A/S

XL-PRO PLUS er et professionelt samarbejde mellem dig som håndværksmester,
din lokale XL-PRO og en udvalgt leverandør af el-værktøj, tilbehør eller beklædning.
Hos XL-PRO går vi langt for at hjælpe dig! Derfor har vi udarbejdet en masse
fordelagtige aftaler med leverandører – som er særlige for XL-PRO! Vores
rådgiver står altid parat til at vejlede om de forskellige aftaler.

BREJNHOLT SILKEBORG
-EN DEL AF XL-BYG
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Tietgensvej 24 • Tlf. 86 81 55 11 • www.xl-silkeborg.dk/xl-pro

Scan og se mere
om XL-PRO PLUS aftaler
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I finder os lige her
- Midt i jylland...

Kontakt os for et uforpligtende møde på tlf.
7567 8911
eller læs mere på vores hjemmeside
www.uldumhuse.dk
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