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Bygningsbeskrivelse til
LM HUSE’S typehuse.
Fundament:
• Mulden afrømmes (max. 30 cm) og
muld/overskydende råjord henlægges i depot
på grunden.
• Sokkel støbes 90 cm under terræn og op til
40 cm over terræn.
• Øverst 2 stk lecatermblokke. Isolering i.h.t.
gældende krav i bygningsreglement for
overholdelse af energiramme.
• Gulvene støbes i 10 cm beton som
færdigstøbte gulve med rionet.
• Papindlæg mod radon langs alle sokler.
• Øverste 20 cm af soklen pudses. Resterende
20 cm berappes.
• Der kan opstå svindrevner i sokkelpudsen.
Ydervægge og skillevægge:
• Ydermur opmures med 108 mm tegl i
blødstrøgne sten ifølge prisliste.
• Der udføres rulleskifte under vinduer.
• Fugerne færdig-kompletteres under
opmuring.
• Hulmursisolering i.h.t. gældende krav i
bygningsreglement for overholdelse af
energiramme.
• Bagmur og skillevægge 10 cm gasbeton.
• Skillevægge på 1. sal udføres som
gipsvægge på stålskelet.
Tagkonstruktion (huse med spær):
• Udføres som 30º eller 25º gitterspær/45º
hanebåndsspær med betontagsten.
• Der oplægges undertag. Udhæng udføres i
rustikbrædder. Synlig tagrende udføres i
Aluzink.
• Husene opføres med afvalmet tag – dog
udføres 1½ plans huse uden valm.
• Sternbrædder udføres trykimp. og males grå.
• Beklædning på flunke og facader på kviste på
1½ plans huse udføres med hvid eternit.
Tagkonstruktion (fladtagshuse):
• Udføres med Kerto spær og fladt tag med
hældning 1:40 (i skotrender 1:100) med
tagpap.

Lofter (vandrette):
• Isoleres i.h.t. gældende krav i bygningsreglement
for overholdelse af energiramme.
• Forskalling og fyr-rustiklofter med skyggelister.
Der forsegles langs alle kanter.
• Der oplægges 80 cm bred gangbro. Loftslem med
3-delt stige placeres i.h.t. tegning.
• Der kan mod tillæg udføres gipslofter. Der tages
forbehold for revner mellem loft/væg, såfremt der
udføres fugning i stedet for skyggelister i.f.m.
gipslofter.
• Lofter i 1½ plans huse udføres vandret under
hanebånd og skråvægge udføres med gips.
Gulve:
• Der lægges tæpper i alle værelser. I
køkken/alrum lægges klinker og i stue lægges
trægulv. Alt i henhold til prisliste.
• Baggang og entré belægges med klinker.
• I badeværelset lægges fliser eller klinker.
• Gulve i 1½ plans huse udføres som ovennævnte i
stueetagen. På 1. sal udføres spånpladegulve
med tæpper (mod tillæg kan naturligvis udføres
flydende trægulve).
• Gulve i bad på 1. sal udføres med klinker, men
excl. gulvvarme.
Vinduer og yderdøre:
• Udføres i træ/alu med 3-lags termoruder.
Vinduerne er topstyrede og udføres i.h.t.
gældende krav i bygningsreglement for
overholdelse af energiramme.
• Plastlaminerede vinduesbundstykker.
• Bagdør udføres med glas foroven og fyldning
forneden.
• Hoveddør udføres som plankedør med sideparti
med glas, (cylinderlås og greb i for- og bagdør.)
• Alle yderdøre udføres med 3-punkts lukning.
• Alt træværk er knastbehandlet før behandling,
men der tages forbehold for knastgennemslag.
Indvendige døre:
• Der opsættes de på tegningen viste døre i hvide
eller grå kanaldøre, mahogni, koto, lamel-eg eller
bøgefinerede døre med gerigter.
• Der udføres ingen bundstykker. Der ilægges
tæppeskinne.
Trapper i 1½ plans huse:
• Udføres med hvide vanger, hvide runde balustre
og håndliste/trin i olieret ask, eg eller bøg.
• Der monteres ikke stødtrin.

Værelsesskabe:
• Udføres med laminatlåger m/trækanter (24
typer) eller hvide sprøjtelakerede låger (2 typer).
Elementskabene er udført i hvide melaminplader indvendig og forsynet med stilbare hylder
samt bøjlestænger.
• Der monteres standardgreb ifølge valg.
Køkken:
• Der leveres de viste skabselementer med
laminatlåger m/trækanter (24 typer) eller hvide
sprøjtelakerede låger (2 typer).
• I typer hvor der på skitsen er vist skabe på væg
mod stuen, udføres 40 cm dybe underskabe og
30 cm dybe overskabe med glaslåger samt
glashylder med indbygget 12 V lys. Bordpladen
leveres med runde forkanter ifølge valg.
• Der udføres lysrende under overskabene ved
køkkenbordet.
• Rund eller firkantet stålvask efter ønske.
Badeværelser:
• Der opsættes fliser til loft i brusenichen.
• Skabene leveres med laminatlåger m/trækanter
(24 typer) eller hvide sprøjtelakerede låger (2
typer). Bordpladen udføres i kunstmarmor med
formstøbt vask ud i et.
• Over skabene monteres hylde i lakeret MDF
eller bøg/mahogni/eg med indbygget 12 V lys.
• Herunder monteres spejl.
• Toilet leveres som hvid Ifø med høj og lavskyl.
• Brusearrangementer leveres som
termostatbatterier med teleskopstang.
Varmeanlæg:
• Med tilslutning til fjernvarme udført efter
områdets regulativ.
• Der udføres gulvvarme i hele huset. I 1½ plans
huse udføres dog radiatorer på 1. sal.
• Vandvarmer/varmeveksler efter husstørrelse
opsættes i teknikskab.
Malerarbejde:
• Træværket malerbehandles i farve efter ønske.
• Der opsættes glasvæv med plastmaling (farve
hvid eller råhvid) i henhold til prisliste.
• Alt træværk er knastbehandlet før behandling,
men der tages forbehold for knastgennemslag.

Elinstallation:
• Der er rigeligt med lampesteder og
stikkontakter, ifølge
stærkstrømsbekendtgørelsen.
• Der opsættes lamper under overskabe i køkken,
i baggang opsættes 1 stk. 2 x 18 w
køkkenarmatur.
• Der opsættes udtag for: opvaskemaskine i
køkken, vaskemaskine og tørretumbler i
baggang.
• Der monteres 2 stk. udvendige Downlight
lamper i vandret udhæng over hver
indgangsdør.
• Ringeapparat er monteret ved hoveddør, Facetklokke.
• Der udføres tomrør og dåser for 2 TV og 2
telefonstik.
• Der monteres røgalarmer i.h.t. gældende
bygningsreglement.
Ventilationsanlæg:
• Husene udføres med ventilationsanlæg for
overholdelse af energiramme samt opnåelse af
et komfortabelt indeklima.
Hvidevarer:
• Til hvidevarer i køkkenet er medregnet et beløb
iflg. prislisten.
Generelt:
• Husene leveres med lovpligtig
byggeskadeforsikring.
• Husene leveres med trykprøvning og
energimærke.
• I huspriserne er indeholdt stikledninger til el og
vand fra skel til huset, udvendig kloakarbejde og
jordbundsundersøgelse (3 boringer pr. hus).
• L.M. HUSE A/S tegner nødvendig
entrepriseforsikring incl. storm og brand.
• L.M. HUSE A/S betaler byggetilladelse.
• (Bemærk: Er afstanden fra skel til hus større
end 20m reguleres priser på el, vand og
kloakstik)

Carporte/Redskabsrum:
• Der støbes sokkel og bund i redskabsrum som
beskrevet for typehuse – dog isoleres gulvet kun
med 150mm.
• Søjler udføres som limtræssøjler.
• Vægge i redskabsrum udføres uisolerede som
træskelet beklædt med vindpap og trykimp.
brædder på klink.
• Lofter i redskabsrum udføres ikke og loftet er
ligeledes uisoleret.
• Lofter og vægge kan beklædes og isoleres med
120mm mod mindre tillæg i.h.t. prislisten.
• Der udføres dør til redskabsrum med glas foroven
og fyldning forneden.
• Der udføres loft i carport som udhæng
(rustikbrædder).
• Bund i carport er ikke med i prisen.
• Der udføres strøm/lys i carport og redskabsrum
i.h.t. tegning.
• Mod tillæg kan væggene skalmures lig villa (pris
i.h.t. prislisten).
Garager:
• Der støbes sokkel og bund i garage som beskrevet
for typehuse – dog isoleres gulvet kun med
150mm.
• Vægge udføres uisolerede som træskelet beklædt
med vindpap og trykimp. brædder på klink.
• Lofter i garager udføres uisolerede men beklædes
med rustikbrædder.
• Vægge og lofter kan naturligvis beklædes og
isoleres med 120mm mod mindre tillæg i.h.t.
prislisten.
• Der udføres dør til garagen med glas foroven og
fyldning forneden.
• Der udføres strøm/lys i garagen i.h.t. tegning.
• Mod tillæg kan væggene skalmures lig villa (pris
i.h.t. prislisten).
• Der er indregnet elport i.h.t. prisliste.

L - 105

Type L‐105
Den perfekte boligløsning til
seniorparret, hvor børnene er
flyttet. Huset består af 2
værelser, badeværelse,
kombineret entre/bryggers
med garderobe løsning, stue
samt flot køkken/alrum. Huset
er indrettet så der ingen
spildplads er. Er i parret der
ønsker en mere åben bolig, kan
væggen mellem
køkken/alrummet og stuen
fjernes, så et stort rum på over
48m2 opnås.

L - 128 A

Type L‐128A
En god løsning til den unge familie, der skal bygge for første gang, eller til seniorparret som ønsker lidt
mere plads. Huset består af 3 værelser, stort badeværelse med direkte adgang fra soveværelset, kombineret
entre/bryggers med garderobeløsning, stue samt stort køkken/alrum som er samlingspunktet i huset.
Huset er født med 2 karnapper. Specielt skal karnappen i stuen fremhæves. Den giver huset et moderne
udseende og stuen en hyggelig atmosfære. Desuden skal det bemærkes, at huset er indrettet så der ingen
spildplads er.

L - 128 B

Type L‐128B
Dette hus er som type L‐128A en super løsning til den unge familie samt til seniorparret, der ønsker mere
plads. Ændringen fra 128 A er, at der er indrettet 2 badeværelser, hvilket gør, at voksenafdelingen får eget
badeværelse i forbindelse med soveværelset.

L - 135 A

Type L‐135A
Til familien som kræver lidt mere plads. Huset består af 4 værelser, 2 badeværelser, kombineret
entre/bryggers med garderobeløsning, stue samt køkken/alrum. Huset er indrettet, så der både er voksen‐
og børneafdeling med hvert sit badeværelse. Værelserne ligger ved køkken/alrummet, så kontakten mellem
børn og voksne vil være tæt.

L - 135 B

Type L‐135B
Til familien som kræver lidt mere plads. Huset består af 4 værelser, 2 badeværelser, kombineret
entre/bryggers med garderobeløsning, stue samt køkken/alrum, som i denne løsning er placeret tværs
gennem huset. Køkkenet er udført som samtale køkken, hvor kogeøen er placeret centralt i rummet. Her
kan børn og gæster sidde, mens maden tilberedes. Entre og bryggers er udført i samme rum, dog er teknik,
vaskemaskine og tørretumbler smart gemt bag skydelåger, der naturligvis medfølger i denne type.

L - 140 A

Type L‐140A
Til familien der gerne vil have et stort køkken/alrum og store værelser. Huset består af 4 værelser, 2
badeværelser, kombineret entre/bryggers med garderobeløsning, stue samt køkken/alrum. Husets
indretning gør, at der er en voksen‐ og en børneafdeling med hvert sit badeværelse. Værelserne ligger ved
køkken/alrummet, så kontakten mellem børn og voksne stadig er tæt. Der skal yderligere fremhæves de
store vinduespartier i stue og køkken/alrum.

L - 140 B

Type L‐140B
Denne type er oplagt, hvis man går med tanken om en integreret carport eller garage. Bryggerset er placeret
i gavlen, hvor en direkte adgang til en evt. integreret carport eller garage er mulig. Huset består af 4
værelser, 2 badeværelser, entre, bryggers, stue samt køkken/alrum. Bemærk det store kontor, samt de
store vinduespartier i stue og køkken/alrum. Husets er indrettet med en voksen‐ og en børneafdeling, der
hvert har sit badeværelse. Værelserne ligger ved køkken/alrummet, så kontakten mellem børn og voksne
vil være tæt.

L - 148

Type L‐148
Typen der opfylder alle familiers ønske om en god rummelig bolig. 4 gode værelser, 2 badeværelser,
kombineret entre/bryggers med garderobeløsning, samt stor stue og køkken/alrum. Huset er født med 2
karnapper. Specielt skal karnappen i stuen fremhæves, idet den giver huset et moderne udseende, samt
stuen en hyggelig indretning. Huset er indrettet med en voksen‐ og en børneafdeling, der hver har sit
badeværelse. Værelserne ligger ved køkken/alrummet, så kontakten mellem børn og voksne vil være tæt.
Bemærk størrelsen på badeværelset i voksenafdelingen. Størrelsen giver mulighed for at installere et
badekar.

L - 158

Type L‐158
Hvis vi skal fremhæve et længdehus, der har det hele, er huset her det rette. Komplet voksenafdeling med
soveværelse, badeværelse og walk‐in closet. Huset består af lækkert centralt køkken/alrum med
viktualierum og stort vindues parti, 2 store værelser, kontor, gæstetoilet, stue samt entre og bryggers.
Bemærk placeringen af bryggerset, som gør det muligt at placere en integreret carport eller garage i gavlen,
med direkte adgang til huset.

V - 153/6

Type V‐153
Vinkelhuset som har meget at tilbyde. 4 gode værelser, 2 badeværelser, kombineret entre/bryggers med
garderobeløsning og lækkert stort køkken/alrum, der har direkte adgang til overdækket terrasse. Stor stue
med smart vinduesparti og derfra er der ligeledes adgang til terrassen. Soveværelset har direkte adgang til
eget badeværelse.

V - 160

Type V‐160
Er I familien som ønsker det hele, er denne type noget for jer. Komplet voksenafdeling med soveværelse,
stort flot badeværelse med badekar, og ikke mindst et stort walk‐in closet. Lækkert køkken/alrum med
viktualierum, kombineret entre/bryggers med god garderobeløsning, 2 badeværelser, 2 værelser samt
kontor. Dejlig stue med den perfekte indretning, store flotte vinduespartier, samt masser af vægplads til
møbler. Bryggerset er placeret, så en integreret carport eller garage er muligt.

V - 173 A

Type V‐173A
Til familien som kræver noget mere plads i form af et ekstra værelse. Huset består af 3 store værelser, 2
badeværelser, kombineret entre/bryggers med garderobe løsning, kontor, stue samt køkken/alrum.
Komplet voksenafdeling med soveværelse, stort badeværelse med badekar, og ikke mindst et stort flot
walk‐in closet.

V - 173 B

Type V‐173B
Som Type 173A er denne type til familien, der kræver noget mere plads i form af et ekstra værelse. Denne
type er ændret omkring entre og bryggers. Bryggerset er gjort mindre, til gengæld er der plads til et
viktualierum. Bemærk venligst at indretning gør, at der skal anvendes en kondenstørretumbler, da den ikke
længere er placeret op mod en ydervæg.

V - 182/18 A

Type V‐182/18 A
Denne type er absolut L.M. Huses største typehus. Komplet voksenafdeling med soveværelse, stort lækkert
badeværelse med badekar, og ikke mindst et stort flot walk‐in closet. Desuden har voksenafdelingen egen
overdækket terrasse, som vil være oplagt at ligge mod øst så morgensolen kan nydes. Lækkert
køkken/alrum som er placeret tværs gennem huset samt stort viktualierum. Dejlig stue med to flotte
vinduespartier og direkte adgang til stor overdækket terrasse. 3 værelser, kontor, kombineret
entre/bryggers med garderobeløsning samt børne/gæste badeværelse. En gennemført bolig, hvor plads
aldrig bliver en mangelvare.

V - 182/18 B

Type V‐182/18 B
Denne type er absolut L.M. Huses største typehus. Bryggerset og børne/gæste badeværelset er flyttet. Ved
denne ændring, opnår man mulighed for direkte adgang fra huset, til en evt. integreret carport eller garage.
Komplet voksenafdeling med soveværelse, stort badeværelse med badekar, og ikke mindst et stort flot
walk‐in closet. Desuden har voksenafdelingen egen overdækket terrasse, som vil være oplagt at ligge mod
øst, så morgensolen kan nydes. Lækkert køkken/alrum som er placeret tværs gennem huset, samt stort
viktualierum. Dejlig stue med to flotte vinduespartier og direkte adgang til stor overdækket terrasse, 3
værelser og kontor. En gennemført bolig, hvor plads aldrig bliver en mangelvare.

K - 150/12,5

Type K‐150/12,5
Typehus udført med 1 ”knæk”. Huset består af 4 værelser, 2 badeværelser, kombineret entre/bryggers, stue
samt stort køkken/alrum. Fra stuen er der direkte adgang til overdækket terrasse. Bemærk placeringen af
bryggerset, som gør det muligt, at placere en integreret carport eller garage i gavlen, med direkte adgang til
huset.

K - 160

Type K‐160
Typehus udført med 2 ”knæk”. Dejlig stor entre med garderobeløsning og adgang til bryggers, børne/gæste
badeværelse, 2 store værelser samt køkken/alrum. Fra køkken/alrummet er der adgang til viktualierum,
kontor og stue. Komplet voksenafdeling med soveværelse, badeværelse, og walk‐in closet. Bemærk de store
vinduespartier i stue og køkken/alrum.

K - 185

Type K‐185
Typehus udført med 2 ”knæk”. Til familien som kræver noget mere plads i form af et ekstra værelse. Huset
består af 3 store værelser, 2 badeværelser, kombineret entre/bryggers med garderobeløsning, kontor samt
stue og køkken/alrum. Komplet voksenafdeling med soveværelse, stort badeværelse, og ikke mindst et stort
flot walk‐in closet. Bemærk placeringen af bryggerset, som gør det muligt at placere en integreret carport
eller garage i gavlen, med direkte adgang til huset.

F - 150

Type F‐150
Vores fladtagshuse er som standard født med en integreret carport og redskabsrum. Huset består af 4
værelser, 2 badeværelser, kombineret entre/bryggers med garderobeløsning, stue samt lækkert
køkken/alrum. Huset har en lofthøjde på næsten 2,7 meter, der giver ekstra god rummelighed. Stuen har en
normal lofthøjde på næsten 2,4 meter. Huset har et moderne udseende, og næsten alle vinduer går til gulv.
Soveværelset har direkte adgang til det ene badeværelse. Bemærk detaljen i køkkenet, hvor ovn og køl er
integreret i væg.

F - 165

Type F‐165
Vores fladtagshuse er som standard født med en integreret carport og redskabsrum. Huset består af 5
værelser, 2 badeværelser, kombineret entre/bryggers med garderobeløsning, stue samt lækkert
køkken/alrum. Huset har en lofthøjde på næsten 2,7 meter, der giver en ekstra god rummelighed. Stuen har
en normal lofthøjde på næsten 2,4 meter. Huset har et moderne udseende, og næsten alle vinduer går til
gulv. Soveværelset har direkte adgang til det ene badeværelse. Bemærk detaljen i køkkenet, hvor ovn og køl
er integreret i væg.

F - 168

Type F‐168
Vores fladtagshuse er som standard født med en integreret carport og redskabsrum. Huset består af 2 store
værelser, 1 stort kontor, 2 badeværelser, kombineret entre/bryggers, viktualierum, stue samt lækkert stort
køkken/alrum. Køkken/alrummet og de 2 værelser har en lofthøjde på næsten 3,5 meter, der giver en
ekstra god rummelighed. De resterende rum har en normal lofthøjde på næsten 2,4 meter. Fra det store
køkken/alrum er der direkte adgang til en overdækket terrasse.
Fra soveværelset er der direkte adgang til det ene badeværelse. Huset har et moderne udseende og næsten
alle vinduer går til gulv.

F - 177

Type F‐177
Vores fladtagshuse er som standard født med en integreret carport og redskabsrum. Huset består af 4
værelser, 2 badeværelser, kombineret entre/bryggers, viktualierum, stue samt lækkert stort køkken/alrum.
Køkken/alrummet og de 2 værelser har en lofthøjde på næsten 3,5 meter, der giver en ekstra god
rummelighed. De resterende rum har en normal lofthøjde på næsten 2,4 meter. Fra det store køkken/alrum
er der direkte adgang ud til en overdækket terrasse.
Komplet voksenafdeling med soveværelse, badeværelse med badekar, og ikke mindst et stort flot walk‐in
closet. Huset har et moderne udseende, og næsten alle vinduer går til gulv.

H - 160

Type H‐160
Vores H‐Huse er som standard født med en integreret carport og redskabsrum. Husets indretning har
udgangspunkt i alrummet som forbinder voksen‐ og børneafdeling. Huset består af 2 værelser, 2
badeværelser, kombineret entre/bryggers, kontor samt stue og køkken/alrum. Soveværelset har direkte
adgang til det ene badeværelse. Bemærk venligst alrummets store vinduespartier, som virkelig giver dette
centrale rum det lys, der er behov for. Desuden er der adgang fra alrummet til lille overdækket terrasse.

H - 165

Type H‐165
Vores H‐Huse er som standard født med en integreret carport og redskabsrum. Husets indretning har
udgangspunkt i alrummet som forbinder voksen‐ og børneafdeling. Huset består af 3 værelser, 2
badeværelser, kombineret entre/bryggers samt stue og køkken/alrum. Åben forbindelse mellem
køkken/alrummet og stuen, giver denne type et stort unikt samlet rum på over 60 kvadratmeter.
Soveværelset har direkte adgang til det ene badeværelse. Bemærk venligst alrummets store vinduespartier,
som virkelig giver dette centrale rum det lys, der er behov for. Desuden er der adgang fra alrummet til en
overdækket terrasse.

H - 170

Type H‐170
Vores H‐Huse er som standard født med en integreret carport og redskabsrum. Denne type er til familien,
som kræver noget mere plads i form af et ekstra værelse. Husets indretning har udgangspunkt i alrummet,
som forbinder voksen‐ og børneafdeling. Huset består af 3 værelser, 2 badeværelser, kontor, kombineret
entre/bryggers samt stue og køkken/alrum. Åben forbindelse mellem køkken/alrummet og stuen, giver
virkelige denne type et stort unikt samlet rum på over 60 kvadratmeter. Komplet voksenafdeling med
soveværelse, badeværelse, og ikke mindst et flot walk‐in closet.

HP - 164

Type HP-164
Et moderne 1½ plans hus, som har alt.
Stueetage: Bryggers med egen indgang, stort lækkert køkken/alrum, viktualierum, stue, børne/gæste badeværelse samt hall,
der er åben til 1.sal.
1.sal: 3 værelser, garderobe, badeværelse samt et dejligt fælles rum.

HP - 176

Type HP‐177
Et 1½ plans hus, som er tegnet efter de gamle dyder med stor stue/spisestue.
Stueetage: Bryggers med egen indgang, lækker køkken/alrum, viktualierum, børne/gæste badeværelse, stor
kombineret stue/spisestue samt hall, der er åben til 1.sal.
1.sal: 4 værelser og dejlig stort badeværelse med badekar.

Specialvillaer

Vi udregner også tilbud på opførsel af specialhuse.
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