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hyvilDpArken

Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder – midt i byen – tæt på naturen

Brande • Tlf. 9718 0815

www.egeBAek-Byg.Dk
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Egebæk Byg A/S opfører nye, lækre og moderne ejerlejlighe-

der på Hyvildvej i Brande. Hyvildparken er centralt belig-

gende i den sydlige del af byen, hvor store, luftige udenoms-

arealer danner rammen om de 40 attraktive, lyse lejligheder 

på 108-141 m2. 

Gennemlyste lejligheder

I hver af de 40 arkitekttegnede lejligheder er der lagt vægt 

på rummelighed og godt lysindfald. Til hver lejlighed hører 

to store terrasser eller altaner – den ene sydvestvendt og den 

anden nordøstvendt, hvilket giver optimal mulighed for sol 

og et godt lysindfald.

De unikke lavenergi-boliger er fordelt på to blokke og op-

føres i 2-4 etager i bynært område, tæt på skole, idræts- og 

badefaciliteter og gode indkøbsmuligheder. 

Stil, funktion og kvalitet beskriver de lyse lejligheder, som 

står indflytningsklare fra december 2011. 

Rigtig god læsning

Jan Egebæk, Egebæk Byg A/S

hyvilDpArken 
midt i byen – tæt på naturen

BRAnDE 
Brande kan byde på en mangfoldig og varieret palette 

af attraktioner, kulturelle tilbud, seværdigheder og en 

enestående natur.

Den smukke stationsby i Midtjylland med næsten 

7.000 indbyggere har et rigt handelsliv og glimrende 

shoppingmuligheder. Byen er også kendt for sine 

farvestrålende husgavle, som kunstnere i årenes løb 

har prydet. 

Kunst og kultur er langt fra det eneste, byen byder på. 

Et væld af sportshaller og svømmeanlæg danner ram-

men om et rigt idræts- og foreningsliv. 

Heden, de mange skove, søer, plantager og marker giver 

ro, lys og luft og desuden mulighed for fysisk udfoldel-

se, fx i form af gå- og løbeture, fiskeri, kano og golf.

Vi tør roligt sige, man ikke kommer til at kede sig i 

Brande. Velkommen til.

BeliggenheDSplAn



lAvenergi-Boliger
med høje standarder

lEjlIgHEDERnE I HyVIlDpARKEn 
Boligerne er designet med fokus på moderne energibe-

sparende løsninger, hvilket giver bedre komfort, sundere 

indeklima og lavere udgifter til opvarmning. 

gEDIgnE MATERIAlER 
Alle lejligheder er udstyret med enten store altaner med 

glasværn eller terrasser, hvilket optimerer den enkelte bo-

ligs lysindfald. Der hører fælles trappeopgange til bebyg-

gelsen, og der er adgang til personlift ved hver lejlighed. 

Facaderne udføres i gedigne materialer som zink, sorte 

facadesten, glas og beton. 

Vinduer og døre udføres som træ-alu partier med to-lags 

lavenergi termoruder.

Den udvendige belægning består af mørkegrå beton-

belægningssten, og der sås græs på udenomsarealer og 

plantes bøgehæk ved boligerne.

gEnnEMTænKTE uDEnDøRSAREAlER 
Mod syd danner et stort, grønt areal rammen om de nye bo-

liger. Bebyggelsen gennemskæres af to stikveje, der sikrer 

lys, luft og minimal skyggedannelse fra lejlighederne, der 

opføres i 2-4 etager.

Store, grønne områder mellem bygningerne tilgodeser 

beboernes udeliv og giver plads til udendørsaktiviteter.



Store vinduespartier på hver side af alle 

lejligheder sikrer masser af lys i køkken og alrum.

plADS TIl SAMVæR
De store og veldisponerede rum bliver gennemlyste tak-

ket være store vinduespartier i hver sin ende af lejlig-

hederne. Det giver lys og rummelighed og lægger op til 

hyggeligt samvær. 

KøKKEn-AlRuM og STuE
gulvene i opholdsrum og køkken er matlakerede lamel-

parketgulve i ask med gulvvarme. Alle skabe i køkkenet 

har glatte, hvide fronter med hvidlakerede frisider som 

HTH. Der er mulighed for at vælge andre overflader mod 

en tillægspris.

Der er lydregulerende felter i stue og køkken-alrum og 

genvendingsanlæg i alle lejlighederne.

Vælg selv farven på den 30 mm høje laminatbordplade, 

hvori vasken er underlimet. Køkkenets hvidevarer består 

af glaskeramisk kogeplade, indbygningsovn, køle/fryse-

skab og en væghængt emhætte.

 

EnTRé og BRyggERS
gulvene i entréen, bryggeres og bad er klinkegulve med 

gulvvarme, og væggene er letbetonvægge med  

malerbehandlet filt. lofterne udføres som spartlede gips-

plader med lydregulerende felter. Der er i lejlighederne 

hvidmalede, plane døre. garderobeskabene i værelser og 

entré er hvide, har skydedøre og glat overflade som HTH.

De fem forskellige lavenergi-lejligheder er udstyret med 

fjernvarmeforsyning, og der er gulvvarme i alle rum.

En balanceret ventilation med genvinding sikrer et sundt 

indeklima.

Hver bolig forsynes med HpFI-tavle, og der placeres udtag 

til belysning ved væg under loft i alle rum. Der etableres 

tomrørs-installation til en telefon og en antenne.

lySe rAmmer 
med fokus på stil, funktion og kvalitet

Vælg SElV FARVER og KVAlITETER
Det er muligt at være med til at vælge mellem forskelli-
ge farver, kvaliteter og overflader, når det gælder skabe, 
bordplader og armaturer. Dette er mod en tillægspris.

Afsat beløb til hvidevarer
 Kr. 30.000,- inkl. moms (lejligheds type A, B, C)

Afsat beløb i alt til inventar
 Kr. 80.000,- inkl. moms (lejligheds type A, B)
 Kr. 70.000,- inkl. moms (lejligheds type C)

Afsat beløb til gulve pr. m2  
 Kr. 350,- til trægulve  – inkl. moms
 Kr. 190,- til klinker – inkl. moms



lejligheDStype 141 - venStre
141 m2 inkl. fællesarealer 13,5 m2

lejligheDStype 119 - venStre
119 m2 inkl. fællesarealer 13,5 m2

lejligheDStype 119 - højre
119 m2 inkl. fællesarealer 13,5 m2

lejligheDStype 141 - højre
141 m2 inkl. fællesarealer 13,5 m2

flekSiBle løSninger 
med højt til loftet

lejligheDStype 108
108 m2 inkl. fællesarealer 13,5 m2

BAD og ToIlET
på badeværelset er der, ligesom i resten af bebyggelsen, 

lagt vægt på kvalitet, gedigne materialer og en god rumfor-

nemmelse. Brusenichen udføres med klinker, og de øvrige 

vægge hvidmales. 

Bordpladen har istøbt vask og underskabene har en glat, 

hvid overflade som HTH. Der er mulighed for at vælge mel-

lem andre HTH-overflader mod tillægspris. 



lyS og rummeligheD
kvalitet og detaljer

HyVIlDpARKEn

Bygherrer: Egebæk Byg A/S

Arkitekt: Arkitektfirmaet DoMo ApS

Ejendomsmægler: DanBolig, Brande

Hvis behovet opstår, kan en del af stuen inddrages,  

og der kan etableres et ekstra værelse.

Billederne i brochuren er 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer,
der måtte forekomme i forhold til det færdige projekt.


