
4 ∙ Ring 70 20 58 59 og få en snak om dit drømmeprojekt

Vi tilbyder vejledning og fremvisning på udstillingen

Udestue - gode råd

Vi står til rådighed 
med rådgivning igen-
nem hele processen

Få glæde af naturen
En udestue giver følelsen af at sidde i haven og giver  samtidig 

ekstra plads til familie, venner og afslapning. En udestue er en 

nem og hurtig måde at udvide boligen på. Byg gerne stort så 

der er plads til planter, hyggekroge og gæster. Tag også højde 

for husets eksisterende arkitektur.

Fleksible løsninger 

Udestuer kan se meget forskellige ud og være mere eller 

mindre integrerede med resten af huset. Udestuerne 

produceres efter ordre og som kunde har man derfor stor 

medbestemmelse. Det er muligt at skræddersy en  udestue, 

så den passer præcis til Jeres behov. 

Vi arbejder med alle typer materialer. Vi opsætter mange 

udestuer i plast eller aluminium, men har også mulighed 

for træ og træ/alu.  Når det gælder udestuer i plast har vi 

udviklet vores helt egen model Classic – med høj kvalitet 

og en konkurrence dygtig pris. 

Isolering
Ahlnor har et stort udvalg af vedligeholdelsesfrie udestuer 

i plast og aluminium. Det er derfor nemt at vælge en ude-

stue med den isoleringsgrad, der passer til Jeres behov. 

Placering
Placer udestuen så fordelagtigt som muligt i forhold til 

have, udsigt og sollys for at få mest udbytte af udestuen. 

Store træer giver skygge, hvilket kan være en fordel om 

sommeren men en ulempe i foråret og efteråret.

Byggetilladelse og regler
Det er vigtigt ikke at gå i gang med opsætningen, før end 

 byggetilladelsen er klar. Ansøgningen skal være  skriftlig 

og indeholde tegninger og beskrivelser af udestuens 

 placering, opbygning og materialer. Husk også at færdig-

melde byggeriet til kommunen. En udestue tæller med i den 

samlede bebyggelsesprocent, som ofte er 30%. 

Man skal derfor også have opdateret BBR-meddelels-

en. Husk at kontakte forsikringsselskabet og få policen 

opdateret. Vær opmærksom på kravet om en minimums-

afstand på 2,5 meter til skel.  Sommerhuse er som regel 5 

mtr. til skel, her kan også være tale om kystlinie.

Vores konsulenter står altid til rådighed med gode råd og 

vejledning. 

Info om udestuer


