
Favorable kampagnepriser 
– fra din lokale husbygger

Kampagnehuse
Inklusiv Værdi-

og Tryghedspakke



Flotte kampagnehuse til fordelagtige priser 
– inklusiv Værdi- og Tryghedspakke

Længehus 151 med 50 kvm carport kr. 2.172.000,-

Alle viste billeder er modelfotos. Priser er gæ
ldende til og med 31/8-2022

Vinkelhus 155 med 50 kvm. carport kr. 2.226.000,-
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Værdipakke

Læs om Alterna Huses tryghedspakke på næste side

› Carport med redskabsskur
› Betaling ved overtagelse
› Strømforbrug i hele byggeperioden
› Vælg mellem gipslofter eller troldtektlofter
› Unidrain afløb i bruseniche
› Væghængte toiletter med indbygget cisterne

› Isoleringskrav BR 2018
› Blødstrøgne mursten
› Ventilationsanlæg
› Hvidmalet glasvæv på alle vægge
› Udvendig stikkontakt og frostsikret vandhane
› Klinker i køkken/alrum, bryggers, entre og

badeværelser
› Rationel AURAPLUS 3-lags vinduer
› Inventar fra HTH
› Siemens hvidevarer
› Tæpper i værelser/kontor
› Trægulve i stue og soveværelse

› Betontagsten – vælg mellem flere farver
› Fuglegitter
› Afvalmede gavle
› Tagrender, stålmetallic
› Ind- og udvendige spots
› Gulvvarme i hele huset med trådløs styring
› Fjernvarmeinstallation
› Stikledning til vand og el (20 meter)
› Udvendig/indvendig kloak
› Entrepriseforsikring, inkl. storm og brand
› Stabilgrus i indkørsel
› Afsætning af hus med landinspektør
› Ansøgning om byggetilladelse
› Radonsikring
› Jordbundsundersøgelse
› Lovpligtig byggeskadeforsikring
› Trykprøve og energimærkning
› Rottespærre
› Gratbånd

Dette er også med i pakken:



Sønderjysk ordentlighed i over 40 år
I alt hvad vi gør, ønsker vi at optræde troværdigt og respektfuldt. 
Det vi siger, er også det vi gør. Sådan har det været i over 40 år.

Når vi bygger dit hus, vil du gennem hele forløbet være i kontakt med 
os. Opstår der tvivl eller spørgsmål undervejs, er vi aldrig længere end 
et opkald væk.

Som Sønderjyder sætter vi en ære i godt håndværk. Vi har vores egne 
erfarne håndværkere, som står inde for vores krav om høj kvalitet. Det 
betyder, at vejen fra tegnebræt til byggeplads er kort og effektiv. 

At bygge huse er der jo mange der kan, men at skabe et hjem kræver 
lidt mere.  

Alterna Huse – Din Lokale Husbygger
Alterna Huse er et 100% familieejet byggefirma med over 40 års 
erfaring. Vi har til huse i Rødekro og bygger årligt ca. 30 huse i 
det syd- og sønderjyske.

Vi har et stærkt værdigrundlag, som vi altid efterlever – alt andet er 
ikke godt nok. Vi gør en dyd ud af at efterleve høje kvalitetskrav, som 
gør, at vores huse kan holde i rigtig mange år ud i fremtiden.

Alterna Huse ∙ Skånevej 19 ∙ 6230 Rødekro ∙ alterna-huse.dk

Kontakt os hvis du har spørgsmål 
– vi er klar ved telefonen.

Allan Svane Nielsen ∙ Telefon: 2046 4834

Tryghedspakke

› Hos os er du ikke bare et nummer i rækken. Hele teamet
kender dit projekt, og du får både en personlig rådgiver og
en tilsynsførende, der begge har mange års erfaring

› Vores egne erfarne håndværkere samt en række faste
lokale samarbejdsparnere vil stå for byggeriet

› Entrepriseforsikring inkl. storm og brand

› Lovpligtig byggeskadeforsikring der gælder i 10 år
› Adgang til huset under hele byggeperioden
› Første aflevering af huset 1-2 uger før endelig

nøgleovertagelse

Hos Alterna Huse bygger vi dit hjem på de tre værdier: Tillid, nærvær og godt håndværk.
Derfor har vi en tryghedspakke til alle vores huse – også kampagnehusene.


