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FIND DIT PUSTERUM



Hvad er det egentligt, vi rejser så langt efter?
Sådan rigtigt at rejse. I frit fald væk fra 
hverdagens trummerum. Helt derud, hvor 
pæren slukkes og gnisten tændes. Det lyder 
langt væk, gør det ikke? Men at rejse er 
faktisk ligeså meget en mental bevægelse, 
som den er fysisk, og du behøver ikke flyve 
om på den anden side af kloden for at finde 
velfortjent tanke- og hjerterum. Du skal 
faktisk kun bruge en time. Ud af byen, ud 
i dit eget sommerhus. Smag lidt på den 
sætning.  

Uanset hvilke billeder, du nu sidder med på nethinden, så har 
vi erfaringen til at bygge lige præcis det sommerhus, som 
bliver dit – og din families – helt eget pusterum i mange år 
fremover.
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Sæt dit eget  
præg på dit  

fritidshus – nordisk 
minimalisme eller 

romantisk elegance?  
FIND INSPIRATION  

HER I BOGEN





PUSTERUM
Vi har travlt. Travlere, måske, end nogensinde før. Sådan føles det i hvert fald. 

Og hånd i hånd med den følelse følger behovet for fred og ro; for en mere  
naturlig afkobling i en snart fuldstændigt opkoblet, virtuel verden. 

Flere og flere drømmer om et personligt fristed tættere på naturen, med en 
dybere forbindelse end den, wifi kan give os. 

Det pusterum kan vi både finde og bygge for jer…
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Drømmen starter her

Er der brug for mange sovepladser? Skal det være enkelt 
eller luksuriøst? Er overdækket loungeplads på terrassen 
en høj prioritet? Eller en udebruser til sandede tæer? Hos 
Planet Huse kan I lade drømmene få luft under vingerne 
og forestille jer ethvert scenarie, når I skal skabe familiens 
helt eget pusterum. 

Start med at hente inspiration her i kataloget. Så kan I 
pejle jer ind på hvilken hustype, der tænder jer. Budgettet 
betyder selvfølgelig også noget, så hav Husguiden ved 
siden af. Tilføj æselører, indsæt post-it notes og skriv små 
kommentarer. Se, så har I allerede taget det første skridt 
mod jeres drøm om et pusterum.

Naturen trækker – duften af hav, strand og 

skov giver energi og lader os op. Et pusterum, 

vi ser frem til, når hverdagen summer med 

elektronik, biler, busser og støj. I sommer-

huset åbner vi dørene, trækker vejret dybt og 

indsnuser årstidens dufte. 

Drømmen om sommerhuslivet.  

Lange, fredfyldte dage, hvor naturens  

lyde tager over og tempoet er sat helt ned.  

Den drøm starter her. 
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VELKOMMEN  
TIL VORES OASE

Lene og Toke og deres to små drenge er københavnere  
ind til benet. Men i weekenden skifter de storbyens puls ud med  

freden og roen i fritidshuset i de nordsjællandske bakker – et hus,  
som er skræddersyet til familien: ”Oprindeligt havde vi  

fat i en arkitekt, da vi skulle bygge vores drøm, men det blev for dyrt,  
så vi begyndte at kigge på typehuse. 
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100 % skræddersyet

”Vi besøgte bl.a. Planet Huses udstilling i Roskilde, 
og selvom vi tydeligt kunne se, at kvaliteten var i 
top, forelskede vi os ikke lige med det samme – det 
var ikke rigtig vores stil. Heldigvis fortalte salgs- og 
byggerådgiveren os, at et Planet Hus kan skræddersyes 
præcist efter vores ønsker, og så blev vi hængende”, 
fortæller Lene.

Tokes forældre har sommerhus i Melby, så området 
er fyldt med skønne ferieminder for hele familien. 
Derfor var de slet ikke i tvivl om, hvor huset skulle ligge. 
Lene smiler: ”Vi kommer fra et dejligt lille rækkehus i 
København, som vi selv har fået renoveret. Det er små 
rum i 3 plan, og vi er tæt på naboerne, så sommerhuset 
skulle være kontrasten til vores liv i byen.”. 

Da huset skulle tegnes færdigt var Lene på barsel med 
parrets yngste, så hun havde rigeligt med tid til at sætte 
et personligt præg på indretningen i sommerhuset. ”Jeg 
havde et fantastisk samarbejde med vores projektleder 
og indretningsrådgiver Lene, som gav mig næsten frit 
spil indenfor rammerne af det Nova vinkelhus, vi valgte. 
Så det blev til rigtig mange mails frem og tilbage med 
skitser og inspirationsbilleder, inden projektet endelig 
blev sat i gang”, griner Lene.

”Pejlemærket for os var udsigten, så vores udsigtsvindue 

og familiebænk har hele tiden været en del af drømmen. 

Her sidder vi året rundt og nyder naturen og hinanden – 

det er det bedste sted i huset.”

”Fredag spiser vi, og så pakker vi bilen og 

drengene og kører mod Nordsjælland. Drengene 

falder i søvn på vejen, og vågner først op næste 

morgen i deres køjesenge i sommerhuset – det er 

en fin start på weekenden,” smiler Lene.
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Parret fulgte byggeriet tæt, og der blev også lavet et par 
justeringer undervejs i byggeprocessen. Lene forklarer: 
”Jeg er jurist, så jeg ved jo godt, at det ikke nødvendigvis 
er ok at ændre, når først byggeriet er gået i gang. Men 
både vores projektleder og håndværkerne var fleksible og 
super servicemindede, så huset er blevet helt, som Toke 
og jeg drømte om – og det var fantastisk at flytte ind i.”

Familien tilbringer nu hele sommerferien i huset, og 
har jævnligt gæster på besøg - Lenes familie fra det 
jyske og vennerne fra København nyder også godt af 
sommerhuset. Og, når der ikke kobles helt af, er arbejdet 
med at sætte deres eget præg på terrasserne og 
omgivelserne parrets fælles hyggeprojekt. De har f.eks. 
selv bygget en funktionel bænk ind i skrænten langs 
gavlen – et af mange hyggehjørner i og omkring huset.

”Her er ikke behov for udekøkken – vi 

åbner bare dobbeltdørene i køkkenet, 

og så er inde blevet til ude.”

Lene & Toke ved, hvad de vil have, og specielt 

Lene er meget detaljeorienteret og elsker 

skarpe, lige linjer. De er enige om, at det har 

været en fantastisk nem og fleksibel proces, 

hvor der ikke har været problemer med at lave 

småjusteringer undervejs. 

Et godt råd

Lene har et godt råd til andre, der tænker på at bygge 
sommerhus: ”Vi byggestyrede selv vores hus-renovering 
i København, og det var svært og et kæmpe arbejde. 
Beslutningen om at bygge sommerhus med et typehus-
firma er den bedste beslutning, vi har taget. Det var en super 
proces. Gode håndværkere, Planet Huses klare holdning 
til kvalitet og den fleksible indstilling til vores drømme og 
ønsker var den helt rigtige kombination.”
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1 : 100

RLN

04

Project Status
1Q 2020

Grundplan
Lene & Toke

Nova 106/103

Enter address here

TB

0001

Lene og Toke elsker de gamle fyrretræer på grunden, så huset er placeret, så de ikke skulle fældes. I dag giver de huset karakter, behagelig 

skygge og er perfekte til den store familie-hængekøje.

1 : 125

Der er direkte adgang fra  

udebruser til badeværelse.

Den store hems har 

ovenlys-vindue og er en 

super legeplads for de 

to drenge.

Vinduesbænken er familiens 

favoritspot, og her er god 

plads til alle.

Bebygget areal 105 m2

Bolig areal  102 m2
Sovepladser   6 + 2 pers.
Inkl. hems
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Pusterum  
med plads til  

alt det, du  
godt kan li’



ET SKRÆDDERSYET 
PUSTERUM

Kan selv, vil selv, og I må gerne selv. Hos os er plantegningen nemlig 
kun begyndelsen. Og I bestemmer selv, hvor den slutter. 

Flyt vægge og skab rum til mere. Eller til mindre. Sæt jeres eget præg 
på alt fra køkken til kvist. Et Planet hus kan tilpasses jeres behov, jeres 

smag, dig – og din families – livsstil. 
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Arkitektteamet hjælper jer

Arkitektteamet er jeres sparringspartner. Den kreative frihed 
er jeres. Men vi assisterer med råd, erfaring, vejledning og 
inspiration, og vores egne arkitekter står til jeres rådighed 
igennem hele designfasen. Og det bedste af det hele, det 
koster ikke en krone.

Vores arkitektteam tager sig nemlig af alle jeres drømme, 
uanset om det kræver en helt ny, unik grundplan, flytning af 
en væg eller tilføjelse af en alkove.
 
Se andre eksempler på skræddersyede løsninger her i 
kataloget

Holder drømmen sig ikke indenfor planteg-

ningen, så lad os hjælpe jer med en skræd-

dersyet løsning – det har vi gjort for mange 

familier.

Se familiens unikke hus på  

s. 14-17. Det blev skabt i et  

samarbejde mellem familien 

og vores arkitektteam.

Alle husbilleder på denne side er eksempler på 

skræddersyede fritidshuse med Nova designlinjen 

som udgangspunkt.
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Højt til loftet? Store vinduespartier? 
Hvor meget plads tager en sauna? Hvor 
store skal børnenes værelser være? Kig 
forbi og få syn for sagen. Rundt omkring 
i landet har vi nemlig allerede bygget 
mange forskellige fritidshuse, hvor I er 
velkomne til at kigge indenfor og for-
nemme, hvor lys stuen er, om køkkenet 
føles rigtigt, eller hvor meget plads der 
er på hemsen.

Besøg vores udstillinger i Middelfart og Roskilde, deltag i 
en af vores inspirations aftener, eller besøg et Åbent Hus 
arrangement. 
Vi kan også arrangere en eksklusiv fremvisning i et af de 
mange sommer huse, vi har bygget i Danmark.
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Kom forbi vores udstillingshuse i Middelbart og Roskilde. Her finder I vores mest populære hustyper og møder vores 

erfarne bygge-rådgivere, som giver tips og vejledning til indretning og design. Det er også her, vi inviterer til inspirations-

aftener med indretningsrådgiver, arkitekt og udlejningsbureau. Se hvornår den næste afholdes på planethuse.dk.

Ude i sommerlandet holder vi Åbent Hus i nogle af de spændende huse, vi har bygget til vores kunder eller som 

 udstillingshuse – tjek tid og sted på planethuse.dk.
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Fra sommerhus drøm 

til færdigbygget pusterum
At udvikle og bygge et fritidshus, der til fulde opfylder jeres individuelle 
krav til stil, kvalitet og indretning, er ikke et strømlinet, enkelt forløb. 
Men vi har haft mere end 34 år til at finpudse processen fra inspiration 
og sommerhusdrømme til aflevering af færdigt hus til glade familier. 
Derfor guider vi jer og tager os af alt det komplekse, og vi garanterer, at 
I er i kompetente hænder hele vejen.

INSPIRATION 
Først samler I inspiration i kataloget, på vores 
website, på vores permanente udstillinger 
og måske til en Inspirationsaften eller ved 
et Åbent Hus-arrangement. Det giver jer en 
idé om hustype, indretningsmuligheder og 
forskellige materialer. Vores salgsteam forstår 
til fulde ønsket om et personligt pusterum, der 
kan danne rammen om lykkelige ferieminder 
med familie og venner, så næste skridt er 
derfor et møde med jeres personlige salgs- og 
byggerådgiver. Her tager I sammen første 
skridt mod at konkretisere drømmen.

DESIGN 
Når grunden er fundet, arrangerer 
jeres salgs- og byggerådgiver et 
besigtigelsesmøde der, så vi får talt 
mulighederne igennem, og I får den 
hustype, der udnytter grunden mest 
optimalt. Med hustypen på plads, kan I 
i et tæt samarbejde med arkitektteamet 
og salgs- og byggerådgiveren designe 
og beslutte jeres unikke tilretninger 
og tilføjelser på huset i forhold til den 
plantegning, som er udgangspunktet.
Har I ikke allerede en grund, så hjælper 
vi jer gerne med at finde den helt 
rigtige via vores netværk, der giver os 
adgang til attraktive grunde, som ikke 
annonceres.
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OPSTART AF SAMARBEJDET 
Med baggrund i grunden, hustypen og alle jeres ønsker udarbejder vi et 
tilbud med økonomiplan og evt. finansieringsforslag. Når tilbuddet er helt 
tilpasset og byggekontrakten underskrevet, bliver I introduceret for jeres 
Planet Huse team – en dedikeret byggeleder og projektleder igennem hele 
processen.
Det er også i denne periode, at I sammen med en indretningsrådgiver 
vælger materialer dvs. fliser, køkken og andre detaljer, der gør det nye hus 
til jeres hus.

AFLEVERING 
Inden aflevering har jeres byggeleder 
på forhånd gennemgået huset med 
håndværkerne og lavet en blower door 
test på huset, som dokumenterer, at 
huset er tæt. Byggelederen indkalder 
jer til aflevering, hvor I får overdraget 
nøglen til jeres nye hus, og sammen 
gennemgår I huset i detaljer. Endelig er 
jeres nye pusterum klar. Ved aflevering 
aftales et servicebesøg, hvor eventuelle 
fejl eller mangler udbedres. Desuden 
er der gennemgang af huset efter 2 
år. Planet Huse yder nemlig en speciel 
håndværkergaranti for fejl og mangler, 
som måtte opstå indenfor 2 år efter 
aflevering. Se i øvrigt mere om garanti-
bestemmelser i Husguiden.

FORBEREDELSE  
& BYGGERI 
Nu smøger vi for alvor ærmerne op, og 
det er byggelederen, som sætter i gang. 
Landinspektøren laver en registrering af 
grunden, som indeholder en oversigt over 
højdeforskelle og eventuelle servitutter 
på grunden. Den oversigt medbringer 
byggelederen, når han møder jer på 
grunden til opstartsmødet. Her fastlægger 
I den endelige placering på grunden. På 
baggrund af placeringen igangsættes nu 
en jordbundsundersøgelse, medmindre 
den allerede foreligger, som fortæller om 
eventuelle specielle behov ift. fundament 
mm. Når byggelederen har gennemgået 
resultaterne af jordbundsundersøgelsen 
og eventuel ekstra fundering med jer, 
overtager jeres projektleder. Han sørger for 
rentegning og færdiggørelse af tegningerne 
til ansøgningen om byggetilladelse og 
sender den afsted.  Når tiden for byggeriets 
igangsætning nærmer sig, modtager I et 
byggeprogram med tidsplan for byggeriet 
med datoer for afsætning af landinspektør, 
støbning af fundament, opførelse af huset 
og forventet færdiggørelsesdato. Nu bliver 
det spændende at følge byggeriet.
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HJÆLP TIL AT 

SÆTTE JERES STIL
Mød én af Planet Huses egne indretnings rådgivere, som har styr på 

trenden og alle de mange valgmuligheder, der er for at  
sætte jeres eget helt personlige præg på jeres Planet hus.

Lene og Mette 
hjælper  

gerne med  
den røde tråd  
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Hjælp til den røde tråd

Man kan godt blive lidt overrasket over de mange valg, 
man faktisk har, når husdesign og plantegning er på plads. 
Gulve, lofter, fliser, armaturer og selvfølgelig køkkenet. 
Mulighederne er praktisk talt uendelige. Og netop derfor 
skal der være en rød tråd i det hele. 

Det kender Lene og Mette rigtig meget til. Som indret-
ningsrådgivere har de et godt blik for farveharmonier, stil-
arter, overflader og vigtigst af alt for jeres personlighed. De 
er super gode guider ud i alle de spændende materialer og 
løsninger.

Lyder det som en rigtig god idé at få deres sparring på 
jeres sommerhusdrøm? Deres rådgivning er en gratis ser-
vice når vi bygger jeres nye pusterum.

Det er Lene og Mette,  

som indretter vores  

udstillingshuse, så kig 

indenfor og stjæl de  

gode idéer. 

Det naturlige lys kan vi ikke få 

nok af. Et ovenlysvindue er en 

fantastisk lyskilde, der løfter 

hele rummet. 

Wellness er rykket udenfor og både 

udebruser og spa er sikre hit hele året 

rundt. Vælg den enkle udebruser eller 

giv plads til lidt privatliv med en flot 

afskærmning.
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Lene & Tokes  
flotte Nova hus  

er 100% skrædder-
syet til dem 

LÆS HISTORIEN  
SIDE 14





100% INDFLYTNINGS-
KLART SOMMERHUS
Når drømmen lever, men byg selv ikke er en del af den.

Planet Huse køber byggegrunde lige der, hvor Danmark er dejligst og 
opfører indflytningsklare sommerhuse med alt inklusiv.  

Vi tilbyder hele herligheden til sommerhusdrømmere,  
der bare ikke kan vente.
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Hvor gærdet er lavest og huset smukkest

Vi har skønne, nøglefærdige sommerhuse til salg 
rundt om i det smukke danske ferielandskab. Husene 
er smagfuldt indrettet med nye møbler, tæpper og  
udstyr af vores dygtige indretningsrådgivere. Altid 
med fokus på kvalitet, og altid med fokus på at skabe 
en så autentisk sommerhusstemning som muligt. 
Så er der blot tilbage for jer at slappe af og nyde hele 
herligheden i fulde drag.

Ønsker I et ekstra tilskud  til den månedlige ydelse er 
husene ovenikøbet særdeles velegnede til udlejning. 
Sig til, vi regner gerne på tallene for jer. 

Beliggenhed gange tre

Vi gør os umage, når vi opkøber grunde og udvikler 
nye udstykninger. Vi er altid på udkig efter de bedste 
placeringer i de mest attraktive ferieområder i 
Danmark. Og fordi vi har et godt samarbejde med 
flere ejendomsmæglere, får vi ofte tilbudt de mest 
attraktive beliggenheder, før de bliver sat til salg.

Derfor kan vi også godt love en kompetent 
samarbejdspartner i Planet Huse, når I leder efter den 
perfekte byggegrund. Hvis ikke vi finder den blandt 
vores mere end 200 ledige grunde, så trækker vi på et 
stort og stærkt netværk. Vi skal nok finde guldet.

Hvor kan jeres næste fristed ligge? Kortet her viser nogle af de grunde og sommerhuse vi tilbyder.  

Se hele oversigten på planet-huse.dk/byggegrunde/
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FIND DESIGNLINJEN
DER MATCHER JERES STIL

Vælg mellem vores forskellige sommerhusdesigns  
med hver deres unikke karakteristika.

Venus Arc
Et stilrent og arkitektonisk sommerhus med ensidig 

taghældning, panoramavinduer og skydedøre, der 

inviterer naturen helt ind i stuen.

Venus
Enkelt, lyst og moderne længehus. 

Fællesrummet er i front med flotte 

panoramavinduer og enkle skyde-

døre. Nyd lyset og udsigten.

SIDE

34

SIDE

40

HVAD BETYDER  
IKONERNE?

Husets areal inkl. 

overdækninger i 

kvadratmeter.

Et sommerhus indrettet så det  

er et populært og indbringende  

udlejningshus.

Udstillingshus på en af vores permanente 

udstillinger i Middelfart eller Roskilde.

Husets bolig areal i 

kvadratmeter.

HVAD BETYDER  
TALLENE?
NOVA 102 / 92
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Vælg mellem vores forskellige sommerhusdesigns  
med hver deres unikke karakteristika.

Nova
Vores mest populære fritidshus med højt til loftet, og med 3 helt forskellige 

udtryk: Nova, Nova Idyll og Nova Arc. I vælger selv om udtrykket skal være 

klassisk, idyllisk eller mere enkelt og minimalistisk.

Mars
Det klassiske sommerhus tilsat et moderne 

udtryk med det karakteristiske indhak 

i gavlen og de enkle vinduespartier, der 

følger husets linjer. Her får I masser af 

sommerhus for pengene.

Neptun
Unikt nordisk design. Glasover-

dækket og afskærmet terrasse, 

der ikke stjæler lyset. God plads 

og masser af dagslys i det smukke 

luksuskøkken.

SIDE

72

Find  
grundplaner  

og priser i 
Husguiden

SIDE

48

SIDE

80
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Venus
Enkelt, lyst, skarpt - det nye Venus er nemt at forelske sig i. 
Fællesrum og køkken er i front - det er jo det, sommerhuset 

handler om.

34 PLANET HUSE VENUS



Enkelthed der skiller sig ud

Rul skydedøren til side og gør inde til ude på et 
øjeblik. Nyd lyset fra 3 sider i det kombinerede stue 
og opholdsrum. Venus er et skarpt design, hvor vi har 
placeret køkken og opholdsrum i front og med en 
enkelthed i indretningen, der udnytter alle kvadrat-
meter.

Slap af  i tørvejr og ly under overdækningerne i hver 
ende eller sid på vinduesbænken indenfor og fordyb 
jer i udsigten.

Soveværelserne i hver ende af Venus  

huset har egen terrassedør, der giver 

masser af lys og ekstra rummelighed.

Looket er stilrent, og der er 

arbejdet med lækre materialer 

i en flot sammenhæng.
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Venus 109/84

Enter address here

TB

0001

Bebygget areal 131 m2

Bolig areal  101 m2
Sovepladser  6 pers.

Bebygget areal 109 m2

Bolig areal  84 m2
Sovepladser  6 pers.

Venus 109/84

Udover det store fællesrum er her i alt tre værelser, 
praktisk kombineret entré og bryggers og et dejligt 
brusebadeværelse.

Venus 131/101

Her er også tre gode værelser, og nu er fælles rummet 
større med to store skydedøre, og der er desuden to 
brusebadeværelser, det ene med lækker spa.
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Venus 153/120

Enter address here

TB

0001

Bebygget areal 153 m2

Bolig areal  120 m2
Sovepladser  8 pers.

SOM EN 
HARMONIKA
Venus designet er så godt og fleksibelt tænkt, at det er 
nemt at tilpasse til netop jeres families behov. Grundformen 
med fællesrum i front og skønne overdækkede terrasser i 
hver ende af huset samt praktisk afskærmet indgangsparti 
på bagsiden består, og designet trækkes blot i længden 
som en harmonika. Indvendigt kan det større badeværelse 
tilpasses med sauna eller spa helt efter jeres ønsker.
 
Det enkle design falder smukt ind i landskabet og de store 
panoramavinduer giver jer uhindret udsigt fra både køkken, 
stue og spiseområde.

Se alle Venus modeller i Husguiden.

Venus 153/120

Dette skønne Venus design har et lækkert stort fællesrum med indbygget 
vinduesbænk i stuen, fire dejlige værelser og to brusebadeværelser, det 
ene med sauna.
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Nyd lyset og udsigten fra den indbyggede 

udsigtsbænk - her er plads til flere.

Køkkenet er smukt integreret og har direkte adgang til både den store terrasse i front og den praktiske overdækkede 

for enden af huset. Bemærk den arkitektoniske skarphed hvorved terrassedøren følger husets linjer.
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Venus Arc
Det arkitektoniske udtryk er enkelt og stilrent og falder smukt  

ind i landskabet. Ude og inde glider nærmest sammen i  
designet med de store panoramavinduer og skydedøre.

40 PLANET HUSE VENUS ARC



Smukke arkitektoniske linjer

Med den ensidige taghældning får Venus Arc et svævende og 
enkelt, moderne udtryk. Vælger I samtidig farven sort til både 
træbeklædning, vinduer og døre, bliver looket mini malistisk 
og stærkt.  

Venus Arc deler som udgangspunkt grundplan med vores 
andre Venus-modeller. Det er altså muligt at forlænge huset, 
hvis der skal lidt flere kvadratmeter til for at nå drømmen.  

Indenfor i det åbne køkken og stueområde er der plads til 
at læne sig tilbage og nyde udsigten, til at fortælle historier 
henover frokostbordet og til at være fælles om de kulinariske 
kreationer.

Nordisk minimalisme, 

funktionel indretning og 

kvalitetsmaterialer forenes 

på bedste vis i Venus Arc.

Venus 142/118 

Med smukt lysindfald og 

frit udsyn til tre af fire 

verdenshjørner er det store 

fællesrum husets naturlige 

samlingspunkt.



Nøddefarvet og trapez skåret beklædning i 

overdækningerne skaber diskrete kontraster 

i et minimalistisk ydre.

Fra fællesrummets store vinduer fortsætter husets smukke linjer ud på to overdækkede terrasser, hvor morgen- og 

aftensolen kan nydes i fulde drag.
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44 PLANET HUSE MADE IN VESTJYLLAND



Made in Vestjylland

Når du bygger med os, bygger du udelukkende 

med dygtige fagfolk og håndværkere, hvoraf 

mange har været hos os en menneskealder, 

og for hvem det at levere et ordentligt stykke 

arbejde rent faktisk betyder noget. Så kan det 

godt være, vi er lidt jyske i det, men vi behøver 

såmænd ikke de store armbevægelser for at 

levere varen. En vare der er håndlavet, når det 

giver mening. Og industrielt fremstillet vha. 

præcisionsværktøj, når det er hensigtsmæssigt. 

Men den røde tråd igennem hele processen fra 

tegning til nøglefærdigt fritidshus er altid at 

bygge mest muligt fritidshus til dig.

 

Det har vi nu gjort i 34 år.





Et Nova 
til enhver

sommerhus- 
drøm

KOM MED INDENFOR  
PÅ DE NÆSTE SIDER
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NOVA, HVOR ER DER  
HØJT TIL LOFTET

Vores mest populære fritidshus byder på mange muligheder for at 
sætte et personligt præg på alt fra materialevalg til indretning.  

Fælles for dem alle er, at den høje taghældning og loft til kip som 
åbner op for kaskader af naturligt lys. 

Nova byder på 3 forskellige serier. Hver især med mange forskellige grundplaner at tage udgangspunkt i, når vi 

tegner jeres drømmehus – alle forudsætninger i orden for at bygge jeres nye pusterum.

Nova Idyll 

Nova 

Nova Arc

48 PLANET HUSE NOVA 3 FORSKELLIGE SERIER



Et Nova hus er som udgangspunkt en fleksibel størrelse, når det gælder alt andet end høj kvalitet. I får er med  

andre ord rig mulighed for at sætte et personligt præg på alt fra farver over indretning til materialevalg.

Vi bygger jeres sommerhus

Er I til det romantiske fritidshus med småsprossede 
vinduer? så tag et kig på Nova Idyll. Få et mere klassisk 
look med store enkeltfagsvinduer kunne Nova-huset 
være et godt bud. Eller hvis hjertet banker for enkelt 
nynordisk arkitektur så kast et blik på Nova Arc serien. 
Uanset hvilken, I vælger, så er udgangspunktet den 
samme veldisponerede grundplan. Dog med den 
lille undtagelse, at det bebyggede areal i Nova Arc er 
marginalt mindre, da modellen er uden udhæng.

Alt dette kan I læse om og se mere af på de næste sider, 
hvor I også inviteres med indenfor hos to glade familier, 
som har skræddersyet hvert deres Nova-sommerhus. 
God fornøjelse.
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DER ER ET NOVA TIL 
ENHVER VINKEL

Et Nova hus kan tilpasses alle grunde og behov. Et længehus 
med perfekt beliggenhed på smal grund? Tjek.  

Et “family size” luksushus med separat voksenafdeling? 
Dobbelttjek.

50 PLANET HUSE NOVA - TIL ENHVER GRUND
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Nova 91/81

Enter address here
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0001

Bebygget areal, inkl. overdækket: 91 m²
Heraf overdækket: 10 m²
Bolig areal: 81 m². Terrasse: 20 m²
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Bebygget areal, inkl. overdækket: 102 m²
Heraf overdækket: 10 m²
Bolig areal: 92 m². Terrasse: 31 m²
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Nova 174/155

Enter address here

TB
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Bebygget areal, inkl. overdækket: 174 m²
Heraf overdækket: 19 m²
Bolig areal: 155 m². Terrasse: 101 m²

Nova 174/155
Bebygget areal 174 m2

Bolig areal  155 m2
Sovepladser   8 + 4 pers.
Inkl. alkove og hems

Nova 102/92
Bebygget areal 102 m2

Bolig areal  92 m2
Sovepladser  6 + 2 pers.
Inkl. hems

Nova 91/81 
Bebygget areal 91 m2

Bolig areal  81 m2
Sovepladser  6 pers.

NOVA  
VINKELHUS

Skønt indrettet med 
to badeværelser. 

Ligger smukt på de 
fleste grunde 

NOVA 
LÆNGEHUS

Den perfekte  
beliggenhed på 

smalle og  
aflange grunde

NOVA
LUKSUS 

Udlejningsvenligt 
luksushus med  
mulighed for 

høj lejeindtægt
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Nova
Et klassisk sommerhus med enkeltfagsvinduer fra terrasse til 
kip, der sender lys og lykke direkte ind i det store fællesrum.

52 PLANET HUSE NOVA



Udsmykket og Indrettet efter personlighed

Hvide eller sorte vinduesrammer? Med et enkelt valg åbnes 
op for to vidt forskellige udtryk. Gå helt klassisk med hvide 
vinduesrammer eller bekend kulør med et skarpt, sort i sort-
look.

Uanset farvevalg går loftet altid til kip i et Nova-hus, hver 
en kvadratmeter er optimalt udnyttet og hver en detalje 
gennemtænkt. Det er sådan, vi skaber rum til samvær og 
fællesskab.

Overdækningen forlænger ude-

sæsonen uanset om solen stiger 

eller regnen falder.

Hvide vinduespartier  

mod sortmalet  

træ skaber et tidløst  

sommerhus-look.

Funktionel og gennemtænkt  

indretning sikrer optimal  

udnyttelse af hver kvadratmeter.
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Nova Idyll
Nostalgi kan altså bare noget.  

Særligt når den småsprossede sommerhusidyl serveres  
med alle moderne bekvemmeligheder.

54 PLANET HUSE NOVA IDYLL



Sommerhusidyl anno 2022

Nova Idyll frembringer minderne om dengang, hvor 
alting var lidt mere analogt og ligetil. Så er I på udkig efter 
sommerhusstemning når den er allermest hyggelig, bygger 
vi hellere end gerne drømmen. 

Selvfølgelig uden der bliver gået på kompromis med hverken 
kvalitet eller funktionalitet.

Skab et helt andet  

udtryk ved at vælge 

sorte sprossevinduer. 

Nova 94/76

Indvendig træ-

beklædning i 

heldækkende hvid 

skaber en lys og 

luftig sommerhus-

stemning.

De sorte sprossevinduer skaber 

perfekt indramning af naturen 

indefra og ud.



Louise og  
Andreas tog  

udgangspunkt i 
Nova Idyll 102/92

SE MERE PÅ  
DE NÆSTE SIDER





Genbrug &  
skønne loppefund

Louise og Andreas ønskede at bygge et sommerhus, der ikke 
skulle se eller virke for nyt. Derfor er der også indrettet 

med loppefund og genbrug i hele huset. Det hele er smukt og 
smagfuldt sat sammen, og man føler sig straks velkommen, 

når man træder ind i den åbne entré med hattehylde i 
kurveflet og gamle æblekasser til fodtøjet.

58 PLANET HUSE ANDREAS OG LOUISES NOVA IDYLL



Hjemmebagte boller

Louise sidder med Cornelius på 6 måneder, den 
yngste af parrets 2 drenge i sommerhusets hyggelige 
fællesrum og fortæller, hvorfor hun og Andreas 
byggede sommerhus. ”Det giver os mulighed 
for 2 forskellige liv – et byliv med børnehave, mit 
advokatjob, Andreas’ virksomhed og mange sociale 
arrangementer og så et sommerhusliv, hvor vi 
bager boller hver morgen og har en anderledes 
afslappet holdning til oprydning end hjemme på 
Frederiksberg. 

Der er ikke noget, som behøves at være perfekt i 
sommerhuset.”

Det var et afgørende kriterie for parret, at de kunne skræddersy 

deres nye pusterum, som de ønskede det. Se hvordan på næste side.

Louise fortæller: ”Vi har vores egen mening 

om indretningen og hvordan rummene skulle 

udformes, og så betyder det faktisk noget for mig, 

hvilken vej, vinduet åbner. Det forstod salgs- og 

byggerådgiveren og teamet hos Planet Huse, så 

igennem hele processen har vi talt os frem til de 

løsninger, som matchede os.”

Se flere  
billeder på  

planethuse.dk
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HELE FAMILIENS FÆLLESRUM
”For os var det vigtigt, at pladsen er der, hvor vi er sammen.”  
fortæller Louise & Andreas om deres nye pusterum, ”og vores  

sommerhus skal passe til os og ikke være for stort.”

De har tænkt rigtig meget over indretningen 
og været meget bevidste om deres til- og 
fravalg. De tog udgangspunkt i Nova Idyll 102/92 
vinkelhuset. Deres grund er lang og smal, så for 
at holde sig indenfor byggelinjerne, blev huset 
reduceret i bredden, så det endelige boligareal 
blev på 84 m2.  

Herefter blev indretningen spejlvendt ift 
standardversionen af Nova Idyll 102/92. På 
den måde fik de ét stort kvadratisk rum med 
køkken, spiseplads og stue, og det var lige 
præcis det, de ønskede sig, forklarer Louise, 
”derfor valgte vi også køkkenøen fra. Det betød 
mindre skabsplads i køkkenet, men det har vi 
løst med et stort gammelt vitrinevægskab, hvor 
vi har glas og tallerkener. ”

Se grundplanen på Nova Idyll 102/92, som 
var Louise og Andreas' udgangspunkt og 
sammenlign med deres justerede  
grundplan på modsatte side.
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Nova 102/92

Enter address here

TB

0001

Bebygget areal, inkl. overdækket: 102 m²
Heraf overdækket: 10 m²
Bolig areal: 92 m². Terrasse: 31 m²

Bebygget areal 102 m2

Bolig areal  92 m2
Sovepladser  6 + 2 pers.
Inkl. hems

Skøn stor hems over de 2 største værelser er ren hygge og 

perfekt til at kigge på stjerner.

Nova Idyll
102/92
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Til- og fravalg

•  De har fået en mindre entré, der er åben mod 
fællesrummet.

•  Gæstetoilettet er valgt fra til fordel for ét 
stort badeværelse med badekar – noget som 
børnene elsker. Der er nemlig ikke badekar i 
lejligheden på Frederiksberg.

•  Køkkenøen er valgt fra for at få mere 
spiseplads.

•  Hemsen er dobbelt størrelse og med masser 
af lys grundet den åbne entré. Og så er der 
tilføjet to ovenlysvinduer. ”Her ligger vi gerne 
og kigger på stjerner alle sammen”, fortæller 
Andreas.

•  Familien kommer i sommerhuset året rundt, 
så derfor er der installeret brændeovn – både 
for varmen og hyggens skyld.
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Denne tegning er ophavsretlig
beskyttet af PLANET - Huse A/S

EMNE:

DATO:

REV. 1:

REV. 2:

REV. 4:

REV. 5:

REV. 3:

BYGHERRE:

BELIGGENHED:
TEGN. NR.:

MÅLSTOK:

TEGNER:

SAGS NR.:

MODEL: BEBYGGET AREAL INKL: OVERDÆKKET: 94 M².
HERAF OVERDÆKKET: 10 M². 
BOLIG AREAL: 84 M². TERRASSE: 84 M².

SÆLGER:

EMNE NR.:

REV. 6:
1 : 100

Author

04

Project Status
11/06/18

Grundplan
Andreas Von Der Heide

Nova 94/84

Enter address here

Approver

0001

Bebygget areal 94 m2

Bolig areal  84 m2
Sovepladser  6 + 4 pers.
Inkl. hems

Ved at spejlvende indretningen og droppe køkkenøen har Louise og Andreas fået et stort kvadratisk fællesrum.

Louise  
og Andreas' 
skrædder - 

syede  
Nova Idyll



Solskin hele dagen
Sonja og Peter har prøvet det før. Sommerhuset lidt udenfor 

Gilleleje er deres tredje, så de havde en helt klar idé om, 
hvad deres nye pusterum skulle indeholde. 

62 PLANET HUSE SONJA OG PETERS NOVA IDYLL



Terrasse med det hele

Grunden er godt placeret i bunden af en sidevej – 
den er lang og smal, og det er den korte ende, som 
er sydvendt.

Terrassen skulle selvfølgelig vende mod syd, så det 
Nova Idyll 131/111, som danner udgangspunkt for 
huset, blev tilpasset, så dobbeltdøren fra stuen ikke 
er placeret i gavlen på vinklen men i den sydvendte 
side af huset sammen med den anden dobbeltdør. 
Der er også tilføjet mere overdækning på sydsiden, 
som nu har en superlækker terrasse med plads til 
både spisebord og bløde loungemøbler.
Se plantegningerne på næste side.

Begge dobbeltdøre vender mod den sydvendte terrasse, der også 

har et skønt overdækket område.

Sonja & Peter har tilføjet lækre detaljer til bade- 

værelset. Flotte fliser, forkanter på flise- 

afslutningen og Unidrain.
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Til- og fravalg

•  Der var kun behov for 3 værelser, så det 
mindste fjerde værelse er fravalgt. Alle 3 
værelser er store og rummelige.

•  Gangarealet er gjort mindre, alkove/hems er 
fravalgt og køkkenet er blevet reduceret med 
et skabsmodul.

•  Entréen er gjort større og blevet et 
kombineret bryggers / entré med grovkøkken 
og vaskemaskine.

•  Badeværelserne har fået høj prioritet. Sonja 
og Peter ønskede sig wellness luksus, så 
det største har udover lækre detaljer også 
spabad.

Terrasse og stue flyder sammen, når dørene åbnes. 

Her er lyst, lækkert og højt til loftet.
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Denne tegning er ophavsretlig
beskyttet af PLANET - Huse A/S

EMNE:

DATO:

REV. 1:

REV. 2:

REV. 4:

REV. 5:

REV. 3:

BYGHERRE:

BELIGGENHED:
TEGN. NR.:

MÅLSTOK:

TEGNER:

SAGS NR.:

MODEL: BEBYGGET AREAL INKL: OVERDÆKKET: 129 M².
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SÆLGER:

EMNE NR.:

REV. 6:
1 : 100

Author

04

Project Status
11/06/18

Grundplan
Sonja & Peter Rasmussen

Nova 129/112

Enter address here

Approver

0001

Bebygget areal 129 m2

Bolig areal  112 m2
Sovepladser  6 pers.

Bebygget areal 131 m2

Bolig areal  111 m2
Sovepladser  8 + 3 pers. 
   inkl. alkove og hems

Sonja & 
Peters 

Nova Idyll
129/112
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REV. 4:
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MAN

04

Project Status
2Q2022

Grundplan
Owner

Nova 131/111

Enter address here

TB

0001

Bebygget areal, inkl. overdækket: 131 m²
Heraf overdækket: 20 m²
Bolig areal: 111 m². Terrasse: 50 m²

Hems

Nova Idyll
131/111
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Nova Arc
Intet udhæng, kun stringente linjer. Store vinduespartier 
åbner op for den gennemførte arkitektur og tillader lyset 

uhindret adgang til husets hjerte.

66 PLANET HUSE NOVA ARC



Nova Arc - Fra nostalgi til minimalisme

I Nova Arc har vi fjernet udhænget, strammet til med  
diskrete arkitekttagrender og valgt store enkeltfags-
vinduer, der ændrer indsyn og udtryk fuldstændigt.

Udgangspunktet i alle Nova modeller er altid det samme: 
en veldisponeret grundplan, kvalitetsmaterialer og tre 
forskellige stilretninger. Resten er op til jeres personlige 
ønsker og behov.  
Om I er til nordisk minimalisme, klassiske eller romantiske  
dyder i arkitekturen, så er Nova Arc, Nova Idyll og Nova tre 
gode bud på sommerhusdrømmen.

De store glaspartier til kip sender 

smukt lyset ind i det store fællesrum.
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Nova Arc 125/111

Nok er stil vigtig, men kun hvis gennemtænkt 
funktionalitet flytter med ind. Det gør den heldigvis 
i alle vores huse, også i dette Nova Arc 125/111. Her er 
rigelig med plads til madlavning, spisning og afslapning 
for hele familien. Og der bliver helt sikkert rift om det 
skønne udsigtsspot i vinduesnichen i stuen. Derudover 
byder huset på 4 gode soveværelser og en hyggelig 
alkove i forbindelse med køkkenet. Kommer der 
uventede gæster er der tilmed plads til ekstra opredning 
på hemsen. 

Sommerhuset kan opleves ‘in real life’ på Planet Huses 
udstilling i Roskilde fra august 2022. Læg især mærke 
til den skønne overdækning på 14 m2 – og den direkte 
udgang fra køkkenet til terrassen, der er som skabt til et 
cocktail-klart loungemiljø.
Ønsker I et større badeværelser eller ekstra sovepladser? 
Ingen problemer. Det er det, som er så fantastisk ved 
et skræddersyet Planet hus – det kan indrettes præcist 
som I vil ha’ det. 

Nova Arc 
125/111 

nyhed i  
Roskilde

Tag plads i vinduesnichen og træk 

vejret helt ned i maven og naturen 

helt ind i stuen.

68 PLANET HUSE NOVA ARC 125/111
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endeligt materialevalg og statik

EMNE:

DATO:

REV. 1:

REV. 2:

REV. 4:

REV. 5:

REV. 3:

BYGHERRE:

BELIGGENHED:
TEGN. NR.:

MÅLSTOK:

TEGNER:

SAGS NR.:

MODEL: SÆLGER:

EMNE NR.:

REV. 6:

Nærværende tegning godkendes hermed

Dato: Dato:
1 : 100

PTH

04

Project Status
3Q 2021

Grundplan
Owner

Nova Arc 125/111

Enter address here

TB

0001

Bebygget areal, inkl. overdækket: 125 m²
Heraf overdækket: 16 m²
Bolig areal: 111 m². Terrasse:  50 m²

Bebygget areal 125 m2

Bolig areal  111 m2
Sovepladser  8 + 3 pers.
Inkl. alkove og hems

Download 1:100  
grundplan på  
planethuse.dk
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Mars
Mars er et rigtig godt, gedigent fritidshus med 

optimal pladsudnyttelse. Her er masser af lys og skøn 
sommerhushygge i en super kvalitet.  

Se bl.a. hvordan I får otte sovepladser på 81 m2 i  
Mars 91/81 til en suveræn pris.

72 PLANET HUSE MARS



Sommerhus til hygge og samvær

Det karakteristiske indhak i gavlen med det store glasparti 
skaber både et smukt lysindfald og et praktisk overdækket 
terrasseområde. 

Hvor end man vender sig hen, er der gode løsninger, og her 
har man lyst til at slå sig ned. Modellerne dækker bredt. Det 
mindste Mars hus er på 70 m2 og her såvel som i det største 
Mars hus på 178 m2 i boligareal, har vi givet jer så meget 
fællesrum som muligt – så I kan hygge mange sammen.

Både hems og alkove 

er skønne klassiske 

sommerhus elementer 

med indbygget hygge.  

Mars 91/81

Et lækkert, lyst badeværelse 

med New Yorker bruse-

kabine i et Mars 91/81  

– super funktionelt og med 

plads til vaskemaskine.



Gavlen med det karakteristiske indhak skaber et helt unikt rum med et lækkert lysindfald. Der er frit 

valg mellem hvide og sorte vinduer, der indrammer udsigten og bringer naturen helt tæt på.

74 PLANET HUSE MARS



Mars 91/81

75



MARS MED MERE

Er I på jagt efter et skønt sommerhus med 3 gode 
soveværelser, så se lige 3 rigtig gode bud her.  

Vælg model med udgangspunkt i jeres ønsker om 
badeværelse og wellness.

76 PLANET HUSE MARS
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4

Project Status
3Q 2021

Grundplan
Owner

Mars 91/81 - Jubi
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Bebygget areal, inkl. overdækket: 91 m²
Heraf overdækket: 10 m²
Bolig areal: 81 m². Terrasse: 13 m²
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Enter address here
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Bebygget areal, inkl. overdækket: 98 m²
Heraf overdækket: 7 m²
Bolig areal: 91 m². Terrasse: 28 m²
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Tegningen er med forbehold for 
endeligt materialevalg og statik

EMNE:

DATO:

REV. 1:

REV. 2:

REV. 4:

REV. 5:

REV. 3:

BYGHERRE:

BELIGGENHED:
TEGN. NR.:
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Nærværende tegning godkendes hermed
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3Q 2021
Grundplan
Mars 108/101 TBBebygget areal, inkl. overdækket: 108 m²

Heraf overdækket: 7 m²
Bolig areal: 101 m². Terrasse: 40 m²

Mars 108/101
Bebygget areal 108 m2

Bolig areal  101 m2
Sovepladser   6 + 2 pers.
Inkl. alkove og hems

Mars 98/91
Bebygget areal 98 m2

Bolig areal  91 m2
Sovepladser  6 + 2 pers.
Inkl. alkove og hems

Mars 91/81 
Bebygget areal 91 m2

Bolig areal  81 m2
Sovepladser  6 + 2 pers.
Inkl. alkove og hems

WELLNESS 
MARS

Her får I sauna  
og spa med

HYGGE 
MARS

Besøg huset på
udstillingen i  

Middelfart eller  
Roskilde

LUKSUS 
MARS

Med 2 bade værelser 
– også eftertragtet  

til udlejning
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Med Mars 139/120 har I alle ingredienser til gyldne 
stunder ad libitum. Husets naturlige fikspunkt 
er det store fællesrum, hvor køkkenet med sin 
centrale placering sætter scenen for familiens 
gastronomiske udfoldelser.  
 
Middagen nydes omkring bordet, som er placeret, 
så I får mest ud af lysindfaldet fra de store 
vinduespartier, ud mod den store terrasse. Og når 
sidste bid er fordøjet, og far  - igen - har tabt i Ludo, 
kan I trække jer tilbage til et af de fire soveværelser 
heraf et stort master bedroom. Der er tilmed 
plads til både ventede og uventede gæster i hems 
og alkove, der begge kan forvandles til ekstra 
sovepladser med et snuptag. 

AFSLAPPET  
LUKSUS MED  
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I CENTRUM
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EMNE:
DATO:
REV. 1:
REV. 2:

REV. 4:
REV. 5:

REV. 3:

BYGHERRE:

BELIGGENHED:
TEGN. NR.:
MÅLSTOK:

TEGNER:

SAGS NR.:

MODEL: SÆLGER:

EMNE NR.:

REV. 6:

Nærværende tegning godkendes hermed

Dato: Dato:
1 : 100

RLN

04

3Q 2021
Grundplan
Mars 139/120 TBBebygget areal, inkl. overdækket: 139 m²

Heraf overdækket: 19 m²
Bolig areal: 120 m². Terrasse: 58 m²

Master bedroom med 

eget bad og toilet og egen 

udgang til terrasse.

Lys og lækker stue med 

plads til hele familien.

Mars 139/120
Bebygget areal 139 m2

Bolig areal  120 m2
Sovepladser   8 + 2 pers.
Inkl. alkove og hems

Et velfortjent pusterum  
til den store familie.

78 PLANET HUSE MARS 139/120



Vælg selv jeres Mars stil med sorte 

eller hvide vinduer og et stort ud-

valg af udvendige farver – her er 

vist en version med sort beklædning 

og sorte vinduer.

Se flere udlejningsegnede Mars 
huse i Planet Husguiden.

79



NEPTUN
Lyset bringes ind fra alle sider og bringer energi og glæde.  
Det er essensen i Neptuns unikke arkitektur, der udnytter  

vores trang til lys året rundt. 

80 PLANET HUSE NEPTUN



Fritidshuset skabt til det nordiske vejr 

Skub skydedørene til terrassen til side og drik kaffen udenfor, 
selvom det truer med en byge – her er både afskærmet og 
overdækket. 
Giv amatørkokken fri leg i det store luksuriøse køkken, 
og indtag de kulinariske fristelser med hele familien. Nyd 
pladsen i et topisoleret sommerhus med mange smukke 
vinkler og lysindfald – et ægte fristed for hele familien.

Sid trygt og tørt udenfor i 

husets midtpunkt  

og nyd lyset gennem  

glasoverdækningen.

Det er en fornøjelse at skabe mål-

tiderne i det store køkken med 

det smukke lysindfald.

81



Neptun  
er nordisk  
arkitektur,  
der bringer  

lyset ind



Neptun er kendetegnet ved masser af stueplads, så her er god plads til familie og venner.

Neptun er udstyret med store skydedøre – så terrassen med 

et lille skub bliver en del af stuen. 

83



UNIKT FOR 
NEPTUN
Neptun hylder den nordiske livs nyder 
med masser af naturligt lys og ekstra 
kærlighed til kokken.

Lys og læ

Det er på mange måder et rigtigt luksus-
sommerhus. Den flotte læmur i forbindelse med 
det unikke glasoverdækkede terrasseområde er 
standard for alle Neptun huse. 

Inde til ude

Glasoverdækningen sikrer smukt lysindfald til huset 
og skaber et enestående uderum, der forlænger 
terrassesæsonen.

Indenfor er værelserne store og rummelige, og gulv 
til loft vinduer giver lys. Det største værelse har altid 
skydedør mod den skønne terrasse. 

Madglæde

Køkkenet kan give enhver madelsker tårer i øjnene 
af glæde. Her er unikt dagslys, lækkert inventar 
og rigtig, rigtig god plads til at være kreativ med 
madlavningen.

84 PLANET HUSE NEPTUN 147/ 120



Neptun 147/120
Bebygget areal 147 m2

Bolig areal  120 m2
Sovepladser  8 + 2 pers.
Inkl. alkove og hems
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Neptun 147/120

Enter address here

TB

0001

Bebygget areal, inkl. overdækket: 147 m²
Heraf overdækket: 27 m²
Bolig areal: 120 m². Terrasse: 41 m²

Det unikke vinduesparti i 

køkkenet sikrer masser af 

lækkert dagslys til husets mad-

entusiaster.

Glasoverdækningen på  

terrassen trækker lyset ind 

i huset og skaber et skønt 

uderum, hvor der altid er læ 

og tørvejr.





Luksus  
soveværelse  

med skydedør  
til det unikke  

terrasse- 
område





Nova luksus-
sommerhus 

med wellness 
både inde  

og ude
NOVA 142/120



Hvert år de seneste 5 år har udlejningsbureauerne meldt 
om nye omsætningsrekorder. Det betyder, at investering i 
et sommerhus til udlejning er en god investering, hvor der 

ovenikøbet er inkluderet ferie for hele familien. 

Alle Planet fritidshuse er velegnede til udlejning, og udlejning 
er en nem måde at få tilskud til den månedlige ydelse på.  

Ofte vil der ovenikøbet være overskud selvfølgelig afhængig af 
hvor meget udlejning, I ønsker.

KØB AF SOMMERHUS  
TIL UDLEJNING  

– EN INVESTERING I FREMTIDEN
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Investering i fremtiden

Alt tyder på, at udviklingen i sommerhusudlejning fort-
sætter, så der er gode muligheder for at være med til at 
bidrage til dansk turisme og samtidig sikre sig en god 
investering. 

Stigende afkast

Afkastet er også blevet større, fordi bund fradraget for 
udlejning er blevet hævet til hele kr. 43.200 i 2022. Det 
betyder, at sommerhusudlejning er blevet endnu mere 
attraktivt. 

Når et sommerhus lejes 

ud det maksimalt antal 

tilladte uger årligt, skal 

det være slidstærkt, så 

gode håndværkere og et 

skarpt øje for kvalitets-

materialer er hjørneflag 

for os. 

Nova 174/155
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Novasol ved godt, hvad der er mest populært, når det gælder 
udlejningshuse – deres data og erfaring dækker over rigtig mange 
kunder. Derfor samarbejder vi med dem, når vi skal designe 
sommerhuse, der udlejes meget. Her er en række tips til, hvad der gør 
sommerhuset mere attraktivt til udlejning. 

Noget med vand

Spabad giver et plus på udlejningen, og det gælder også for en sauna. 
I det hele taget er elementer, der involverer vand og wellness vigtige, 
og det er ikke de eneste muligheder.

Et udendørs spa er også i høj kurs, og det samme gælder en 
udebruser. Det fine ved begge elementer er, at det ikke tager 
kvadratmeter fra huset, og derfor er nemme at indarbejde med alle 
størrelser huse.
Et spabad er som nævnt eftertragtet i udlejningshuse, og det er ikke 
kun forbeholdt de store huse – der er fx både spa og sauna i flere af 
vores mindre huse, se mere i Husguiden.
Overvejer I en mulighed med indendørs eller udendørs pool har vi 
naturligvis også det indarbejdet. Se Nova huset side 96 med udendørs 
pool. 

Aktivitetshuse – indendørshygge for hele familien

Sommerhuse med rum og aktiviteter, der rækker ud over 
sommeren som ovennævnte spa og sauna er med til at forlænge 
udlejningssæsonen. Det samme gælder et aktivitetsrum med plads 
til spil som bordtennis, billard, bordfodbold, dart og ikke mindst en 
skærm til online spil. 

Som tommelfingerregel giver et aktivitetsrum op til 50% højere 
lejeindtægt. Afhængigt af beliggenhed ligger den årlige lejeindtægt 
for et hus med aktivitetsrum og 10 sovepladser på mellem kr. 125.000 
og kr. 250.000.

LUKSUS BETALER  
PENGENE TILBAGE
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Nova 142/120



VI LEVERER 

 ET TOTALKONCEPT
Vi har gjort det nemt for jer.

I et tæt samarbejde med Novasol – vores udlejnings partner, kan vi 
tilbyde et totalkoncept, der betyder, at I ikke skal røre en finger. 

Nova 142/120
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Det starter med et  
udlejningsklart hus

Med totalkonceptet leverer Planet Huse et hus, 
der er helt ferieklart til jer eller jeres lejere. 
Det betyder, at vi bygger huset færdigt. Vi 
anlægger haven med græs, og vi sørger for 
gangarealer, indkørsel og parkeringsområde. 
Så gør vi rent og indretter med en lækker 
møbelpakke i god kvalitet. 

Vi tager os selvfølgelig også af hyggen og 
hænger billeder og lamper op, lægger puder 
i sofaen og sørger for lidt nips til at skabe den 
rette sommerhusstemning. I køkkenet lægger vi 
bestik i skufferne og sætter gryder, tallerkener og 
glas på hylderne, så når vi siger indflytningsklart, 
så mener vi indflytningsklart.

Vi sørger for det hele…  
– også underholdningen

Vi installerer selvfølgelig også fladskærm, 
Chromecast og musikanlæg. I aktivitetsrummet 
sætter vi et lækkert poolbord op, og poolbordet 
kan desuden forvandles til et bordtennisbord, 
hvis der er stemning for ping-pong. Der er 
naturligvis også en dartskive.
Hele udstyrspakken er fuldt beskrevet men 
selvfølgelig også fleksibel, hvis I har andre ønsker.

Og så er det bare at sætte gang i udlejningen, 
hvor udlejningsbureauet afhængigt af hvad 
I ønsker, sørger for markedsføring, alt det 
administrative, selve udlejningen og ikke mindst 
rengøring og en fuld servicepakke, hvor I ikke 
skal bekymre jer.

Læs mere om afkast på udlejning på  
planet-huse.dk/udlejningshuse/

Vi indretter gerne hele huset så det står 100 % 

klart til udlejning og eget brug.

Nova 142/120

Nova 142/120

95



Nova 189/170
Bebygget areal 189 m2

Bolig areal  170 m2
Sovepladser  10+ 4 pers.
Inkl. hems og alkove

ALT INKLUSIV
Med aktivitetsrum, spa, sauna, 5 sove-
værelser og ikke mindst en lækker uden-
dørs pool er der lagt op til den maksimalt 
tilladte udlejning hvert eneste år og der-
med et rigtig godt afkast på sommerhus-
investeringen. Og så er der selvfølgelig 
også basis for mange skønne familieferier.

Dette flotte Nova hus er blot ét eksempel på et udlejnings
optimeret luksus sommerhus. 
Find flere i Husguiden og på planethuse.dk/udlejningshuse
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0001

Bebygget areal, inkl. overdækket: 189 m²
Heraf overdækket: 19 m²
Bolig areal: 170 m². Terrasse: 106 m²

En alkove er også et plus for 

udlejningen.

Det store aktivitetsrum er ren 

glæde for de lege- og spille-

glade og gør huset attraktivt 

hele året.
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JEPPESEN  
BJÆLKEHUSE  

– en 88-årig  
designklassiker 



En 88-årig designklassiker 

Planet Huse har bygget det smukke Jeppesen 
bjælkehus siden 2008, hvor vi overtog det. Her finder I 
den originale sommerhus-stemning bygget af stærke 
bjælker af nordsvensk gran. 

Jeppesen bjælkehuset er så unikt, at vi har givet det sin 
egen bog – hent den i vores udstilling eller bestil den 
på planethuse.dk

”Vi havde faktisk valgt et moderne 

hus-design, men så blev vi forelskede 

i den autentiske sommerhus- 

stemning i et Jeppesen hus”. Læs mere 

om familien Olesens danske oase i 

Jeppesen inspirationsbogen.

Der er så meget hygge og stemning i dette skønne 

Jeppesen hus på Vestsjælland. Se hele huset i 

Jeppesen inspirationsbogen.
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BEDRE FINISH 
FÆRDIGT ARBEJDE

Hos Planet Huse lever og ånder vi for godt og solidt håndværk. Også 
under overfladen. Små detaljer, du ikke lige ser med det blotte øje, men 
som ved nærmere eftersyn ikke bare højner det arkitektoniske udtryk, 

de forlænger også husets levetid. 

100 PLANET HUSE GODT HÅNDVÆRK – SÅDAN BYGGER VI



Vi elsker godt træ

Beklædningsbrædderne er kvalitetstræ fra de svenske 
og finske skove. Træer vokser nemlig langsommere 
i et køligt klima. Træ fra langsomt voksende træer er 
tættere, stærkere og mere modstandsdygtigt overfor 
fugt. Det holder med andre ord længere. 
Alle beklædningsbrædder er imprægneret og 
båndsav skåret, hvilket giver en flot, ensartet overflade. 

Planet Huses træleverandører er naturligvis alle FSC 
certificerede.

Sommerhus hele året rundt. Vi isolerer 

25% bedre end minimumskravene. 

Vi tjekker desuden, at huset er tæt 

med en blower door test, så I får mest 

muligt ud af den gode isolering. 

Spørg os om flere muligheder for et 

lavt energiforbrug.

Beklædningsbrædder skåret med 

drypnæse minimerer risiko for 

råd, idet vandet løber af, inden 

træet kan nå at opsuge det.

Hakkebrædder  bliver skåret millimeterpræcist i 

produktionen, så tagstenene ligger perfekt, slutter 

helt tæt, og skaber en smuk arkitektonisk afslut-

ning på gavlen. 
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Håndværkerne i produktionen færdiggør byggeelementerne og tilskærer materialer, så teamet på byggepladsen 
kan koncentrere sig om at samle det store byggesæt – snildt og nemt. 
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Det dufter af træ i Ribe.

Vi er den virksomhed i branchen, der færdiggør 

mest i produktionen. Her er nemlig lyst og tørt og 

godt. Her står de højteknologiske save. Her har 

håndværkerne de bedste arbejdsbetingelser. Her 

udføres effektivt præcisionsarbejde.  

Hver eneste dag.

Udover præcision og høj kvalitet er fordelen ved at 

bygge med elementer som samlesæt, at husene  

bliver opført og lukket på kort tid og dermed  

garanterer jer et tørt kvalitetsbyggeri.



PLANET HUSE
FORDI ERFARING BETYDER NOGET…

Tryghed, Tillid og Troværdighed. Disse tre nøgleord afspejler sig i 
alt, hvad vi foretager os. Fra vores indledende snak omkring valg af 

hustype, til rådgivning i købsfasen om indretning og placering, frem 
gennem hele projekteringen og byggeriet og lige indtil I får nøglen til 

jeres nye fritidshus udleveret. 

Stifter af Planet Huse Torben Basse foran et af de tidlige Planet Huse og med et skræddersyet Neptun hus i baggrunden.
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Med en læretid i en tømmerhandel var Planet 

Huses mangeårige direktør Torben Basse allerede 

træ-specialist, da han grundlagde virksomheden 

for 34 år siden. Kærligheden til god kvalitet 

og stærkt håndværk ligger i generne sammen 

med en jysk tilgang til penge og investeringer. 

Evnen til at se mulighederne med moderne 

faciliteter, teknologi og et effektivt produktions-

flow kommer med erfaring og hjælpes godt 

på vej af en stab af engagerede og dedikerede 

medarbejdere. Det er den kombination, som gør 

Planet Huse til den stærkeste samarbejdspartner, 

når det gælder byggeri af fritidshuse.

Der tages forbehold for trykfejl i kataloget. Alle angivne mål og størrelser er ca. angivelser. Ret til designændringer 
samt konstruktionsændringer/forbedringer forbeholdes. Der vises billeder af huse med ekstraudstyr og som er opført 
med individuelle behov og ønsker. 
Alle Planet Huses tegninger i vores salgsmateriale, kataloger og website er beskyttet af ophavsret og er 
varemærkeregistreret. Må kun anvendes i forbindelse med opførelse af et fritidshus leveret af Planet Huse A/S.
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BLIV MERE INSPIRERET  
OG FIND DIT PUSTERUM  
PÅ PLANETHUSE.DK





FIND DIT PUSTERUM
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R
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PUSTE-
RUM
til familien, til fællesskabet, 
til fremtiden

Fyn og Jylland
Planet Huse - Udstilling Byggecentrum
Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Tlf.: + 45 40 42 85 85
Tlf.: + 45 40 40 70 03
Grunde og færdige projekter
Tlf.: + 45 40 17 04 12

Hovedkontor
Ørstedsvej 55-59, 6760 Ribe 
Tlf.: + 45 76 88 38 00
CVR: 14345507
planethuse.dk – info@planethuse.dk

Sjælland
Planet Huse - Udstilling
Lykkegårdsvej 7, 4000 Roskilde
samt grunde og færdige projekter
Tlf.: + 45 61 61 85 86
Tlf.: + 45 30 89 80 81 
Tlf.: + 45 40 20 55 21
Tlf.: + 45 40 17 04 03

Højeste kreditværdighed
Sølv 5-9 år    2022


