
den sunde og solide  
ramme om dit nye hus...

• Et højtudviklet byggesystem sikrer  

 stærke og holdbare huse

• Naturens egne råmaterialer sikrer  

 et sundt indeklima



et højtudviklet byggesystem...

– sikrer stærke og holdbare huse

Kvalitetsbyggeri kræver en 

god kerne

Hjemmet er familiens base. 

Her skal I skabe rammerne 

for et trygt og godt familieliv. 

Det er derfor vigtigt at vælge 

sikre og sunde løsninger fra 

inderst til yderst. 

EXPAN Villa danner kernen 

i huset og består af skræd-

dersyede elementer i letklin-

kerbeton – kvalitet skabt af 

naturens egne materialer.

EXPAN Villa opfylder altid 

de nyeste krav til styrke og 

stabilitet.

Det giver tryghed…

Derfor er byggesystemet 

anerkendt og anvendt af de 

største firmaer inden for byg-

geri af parcelhuse.  

På vores hjemmeside  

www.expan-villa.dk. kan du 

læse nærmere om nogle af  

de firmaer, der bygger par-

celhuse med EXPAN Villa.

Med EXPAN Villa kan du få 

den udvendige facadeløs-

ning, du ønsker…

Mursten, vandskurede  

facader, træbeklædning – 

eller en kombination. 

Valget er dit...

– og frihed til dine idéer om 

rummenes form og indret-

ning…

EXPAN Villa er skræddersyede 

elementer. Du har selv indfly-

delse på placeringen af døre 

og vinduer mv.

Letklinkerbeton er fremstillet  

af små, luftfyldte lerkugler,  

der er brændt som tegl. 

Lerkuglerne kaldes i daglig tale 

letklinker eller Leca.

Millioner af kugler støbes  

sammen med cement til færdige, 

rumstore elementer med huller til 

døre, vinduer og lignende.

Efter få dage er elementerne  

stærke nok til at blive kørt ud og 

monteret på byggepladsen.



naturens egne råmaterialer...

EXPAN Villa sikrer et godt og 

sundt indeklima

EXPAN Villa består af ele- 

menter i letklinkerbeton. 

Råmaterialerne er de samme 

som i traditionelt murstens-

byggeri, nemlig ler, sand og 

cement. 

Materialer, der fra naturens 

hånd er udstyret med egen-

skaber, der gavner indekli-

maet. Sunde, solide  

og velafprøvede bygge-

materialer.

– sikrer et sundt indeklima...

EXPAN er tilsluttet Dansk  

Indeklima Mærkning

EXPAN Vægelementer af beton 

og letklinkerbeton er afprøvet 

efter den nye standard for 

væg- og loftsystemer og har 

opnået godkendelse i bedste 

klasse. En god start på et godt 

indeklima.

Ingen fugt, råd og svamp

EXPAN Villa består af naturlige, 

uorganiske materialer. Vægge-

ne angribes derfor ikke af ned-

brydende fugt, råd og svamp. 

Det giver et sundt indeklima.

Temperaturregulerende

EXPAN Villa holder på varmen 

og giver mindre temperatur-

udsving. Det giver velvære og 

bonus på varmeregningen.

Lydisolerende

EXPAN Villa dæmper støj mel-

lem rummene. Det sikrer en 

høj komfort i din bolig.

Brandisolerende

EXPAN Villa er brandsikker og 

kan ikke antændes af ild. Det 

giver tryghed og sikkerhed.

EXPAN Villa er skrædder syede 

elementer til vægge, etage-

adskillelser og kældre, der 

monteres på byggepladsen.  

Et parcelhus monteres typisk 

på én dag – så huset hurtigt 

kan lukkes af for vejr og vind.

EXPAN er tilsluttet Dansk 

Indeklima Mærkning, der 

dokumenterer, at elementer 

fra EXPAN hverken afgiver 

lugt eller uønskede stoffer  

til indeklimaet.
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Man mærker det gode inde-

klima

EXPAN er tilsluttet Dansk 

Indeklima Mærkning under 

Teknologisk Institut og har 

som den første danske pro-

ducent af betonelementer 

opnået det blå stempel i form 

af Indeklimamærket. 

Det dokumenterer, at vores 

elementer af beton og let-

klinkerbeton hverken afgiver 

lugte eller skadelige stoffer 

til indeklimaet.

 

Med EXPANs indeklimamærke-

de vægelementer er du godt 

på vej til et sundt indeklima i 

dit nye hus.

Klik ind på 

www.expan-villa.dk

og få mere information om 

EXPAN Villa. 

Førende danske parcelhuspro-

ducenter vælger fremtidens 

byggekoncept EXPAN Villa, når 

de skal bygge sunde, solide og 

miljørigtige boliger.  

 

På hjemmesiden kan du finde 

en oversigt over, hvem der 

bygger med EXPAN Villa, se 

eksempler på byggerier og 

læse mere om dine mulig-

heder med EXPAN Villa kon-

ceptet.

EXPAN Villa  

– danner kernen i solidt og 

spændende byggeri – og ram-

men om et godt hjem.

EXPAN Villa giver et  

stærkt og solidt hus med  

elementbyggeriets fordele  

– effektivitet og god økonomi.

EXPAN Villa 

– rationelt og tidsbesparende 

systembyggeri, der bygger på 

mere end 50 års erfaring.

EXPAN 

www.expan-villa.dk

info@expan.dk

T. +45 7637 7000 as
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Læs også EXPANs brochure 

"Byg og bo med et godt  

indeklima"


