Søjlehuse

Limtræsbjælker
og -søjler er kernen i
konstruktionen af
vore søjlehuse

Annebergs søjlehuse
er skabt til rekreative
omgivelser

Anneberg producerer individuelle søjlehuse
til campingpladser, hyttebyer, golfklubber eller
hvor du ønsker det...

Anneberg lancerer nu et nyt produkt
baseret på vor mangeårige know-how
indenfor produktion af limtræsspær og
-søjler.
Med vore 8-kantede søjlehuse tilbyder
vi en spændende nyskabelse, hvor
den flotte loftskonstruktion og rustikke
søjler giver huset atmosfære.
Ønsker man ikke huset hævet fra jorden, kan det monteres på traditionel
sokkel og kan kombineres med trapper
og terrrasser efter behov.

I denne brochure er vist to søjlehuse
sammenbygget med en mellemgang,
så husene både indeholder stue, soveværelse, køkken og bad
- altså et helt feriehus....
Men også med et enkelt søjlehus kan
man opnå et attraktivt byggeri, f.eks.
som storfamiliehytter på campingpladser etc.
Vi tilbyder levering lige fra det rå skelet
til nøglefærdige søjlehuse.

Der køres en yderst rationel produktionsgang i den velindrettede fabrik
med direkte levering af træ fra de
bedste skovdistrikter i Sverige.
Der går en grøn linie gennem hele
produktionen, der bygger på erfarne
og kvalitetsbevidste medarbejdere,
der har været med fra starten,
og som er grund-laget i vort stærke
vestjyske teamwork.

Levering til aftalt tid og pris
på egne biler

Til vandreren
Du, som går forbi mig og måske
vil bruge vold imod mig, tænk
efter, inden du beskadiger mig.
Jeg er varmen i dit ildsted på
kolde vinternætter, den venlige
skygge, der beskærmer dig mod
sommersolen, og mine frugter er
forfriskende drikke, der slukker
din tørst, når du er undervejs.
Jeg er den støtte, hvorpå dit hus
er bygget, bordet i din stue, den
seng i hvilken du sover, og det
tømmer, hvoraf din båd
er bygget.
Jeg er skaftet på din hakke,
døren til dit hus, træet under din
vugge, og rammen om din kiste.
Jeg er barmhjertighedens brød
og skønhedens blomst.
Du, som går forbi, lyt til min bøn:
Gør mig ikke ondt.

Vi fandt det sted,
hvor limtræet gror
- det er jo der
Anneberg bor....
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Vi deltager gerne
i produktion af specialelementer, hvor vi stiller
hele vor know-how
om limtræ til rådighed
for arkitekt og
bygherre....
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