
HER BLIVER DRØMME 
TIL VIRKELIGHED



DRØMMEN BLEV  
TIL VIRKELIGHED

Vores historie starter sidst i 60érne, hvor den 25-årige 

bager, Preben Jørgensen købte en grund i Ølholm. 

Her byggede Preben et par huse sammen med sin 

bror i fritiden. Det gik ganske godt, og husbyggeri-

et udviklede sig stille og roligt. Det blev starten på 

Preben Jørgensen Huse A/S, som nu i mere end 50 

år har opført over 4.000 kvalitetshuse.

Den lille forretning er vokset og i dag er vi et solidt 

og stort husfirma, som er kendt for individuelle, gen-

nemmurede og energivenlige kvalitetshuse. Der er 

ca. 30 ansatte plus ca. 35 faste underleverandører, 

og vi bygger ca. 100 huse om året. Siden 2016 har vi 

haft domicil på Gammelmarksvej i Vejle tæt ved den 

østjyske motorvej, mens lageret er placeret i Ølholm. 

En kombination, der fungerer rigtig fint i dagligdagen.

- læs lidt om vores familiefirma med stolte traditioner 
og mød ejerne Preben og Lars Jørgensen

Familie-foretagende

Preben Jørgensen Huse A/S har gennem alle årene 

været en familievirksomhed. Preben Jørgensen har 

drevet firmaet sammen med sin hustru, Viola, og  

siden 2009 har sønnen, Lars Jørgensen, været med- 

ejer og stået i spidsen for driften. Hans hustru, Mette, 

arbejder i administrationen – akkurat som Viola 

gjorde det gennem en lang årrække.

- Det allervigtigste er, at kunden er tilfreds og har tillid 

til os, det skal vi altid kunne leve op til og det har 

vi arbejdet ud fra gennem alle årene, siger Preben 

Jørgensen, som i 2019 kunne fejre 50 års jubilæum.

Preben blev udlært som bager, det var en kort ud-

dannelse og det lå ligesom i kortene den gang. Men 

Preben havde en drøm om at bygge, og havde sam-

Preben Jørgensen startede virksomheden hjemme 
ved køkkenbordet for over 50 år siden.
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tidig et stort ønske om at blive selvstændig, da han 

altid har hørt til typen, der arbejder hårdt og længe. 

Det startede hjemme ved køkkenbordet i Ølholm, 

hvor Viola og Preben lagde planer, og det er en 

glæde for dem begge at se, hvordan det hele har 

udviklet sig, siden de byggede det første hus.

Vi vil gerne udfordres

Preben gjorde sin egen drøm til virkelighed, og sam-

tidig gjorde han mange menneskers drøm om det 

perfekte hus til virkelighed. - I de første år byggede 

Preben typehuse, hvor der ikke var mange valg-

muligheder for køberen. Det var kataloghuse, og det 

var lidt ligesom at vælge en bil. Sådan er det ikke 

længere. I dag er der tale om individuelle huse, som 

ofte er meget forskellige. Den udvikling finder Preben 

og Lars meget spændende.

- Vi bygger efter kundernes ønsker og drømme, og vi 

lægger op til, at de skal udfordre os med deres tank-

er og idéer i planlægningsfasen. Det er spændende 

at arbejde på den måde og mange har forslag, som 

er inspireret fra både internettet og ved at se andre 

huse i ind- og udland. De ønsker at sætte deres helt 

personlige præg på huset, og vi bygger stort set in-

gen kataloghuse længere. Vi kombinerer vores erfa-

ring og viden med kundernes egne ønsker for drøm-

mehuset, og vi lægger stor vægt på, at processen 

skal være en god oplevelse lige fra det første møde 

og indtil huset tages i brug. siger Lars Jørgensen.

Fuldmurede huse

Noget af dét, der kendetegner os i Preben Jørgensen 

Huse A/S er, at der altid er tale om gennemmurede 

byggerier og at vi er Danmarks største byggefirma, 

som bygger huse på den måde.

Fuldmurede boliger er attraktive bl.a. på grund af høj 

kvalitet og udseende, men også på grund af gode 

egenskaber i forhold til energi og indeklima. Et gen-

nemmuret hus tåler dagligt slid og kræver mindre 

vedligehold, er nemme at rengøre og lette at genop-

friske med maling.

Mursten giver samtidig ro. En fuldmuret villa er mere 

lyddæmpende end huse bygget i lette materialer 

som f.eks. gasbeton, træ eller gipsvægge. Der er 

ganske enkelt en meget bedre lydisolering mellem 

de enkelte rum. Murstenen har desuden evnen til at 

optage varme. De optager og afgiver varmen lang-

somt. Et fuldmuret hus er derfor behageligt køligt 

at opholde sig i på selv de varmeste sommerdage, 

Firmaet stiftet i Ølholm i 1968 af Preben Jørgensen  

og har gennem mere end 50 år opført over 4.000 huse.

I de første år blev der bygget typehuse.  

I dag er der tale om individuelle huse. Noget af dét, der kendetegner 

Preben Jørgensen Huse A/S er, at der altid er tale om gennemmurede 

byggerier.

Firmaet har i dag ca. 30 ansatte plus ca. 35 faste underleverandører,  

og der bygges ca. 100 huse om året.

Siden 2016 har firmaet haft hjemsted på Gammelmarksvej i Vejle,  

mens lageret fortsat er placeret i Ølholm.

I det nye domicil er der indrettet showroom, og uden for bygningen  

er Danmarks største murstensudstilling, Teglparken, indrettet.  

Den blev indviet i 2018, og den besøges af mange hver eneste dag  

og aften.

Siden 2009 har sønnen, Lars Jørgensen, været medejer  

og stået i spidsen for driften.

LIDT FAKTA OM
PREBEN JØRGENSEN HUSE A/S

Faste håndværkere og egen 
moderne tegnestue giver en 
optimal byggeproces.
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og det holder på varmen indendørs på de koldeste 

vinterdage. Der er rigtig mange kvaliteter ved et fuld-

muret hus, og både Preben og Lars er af den faste 

overbevisning, at det er det bedste produkt til det 

danske klima.

Faste håndværkere

Gode, faste håndværkere er et vigtigt omdrejnings- 

punkt i Preben Jørgensen Huse A/S. 

For os er det vigtigt, at det er de samme håndværk-

ere, der bygger vores huse. Det giver os en sikker-

hed for kvalitet og stabilitet i byggeprocessen. Vi har 

et tæt forhold til vores håndværkere, og vi uddanner 

selv mange af dem, siger Lars Jørgensen. En af de 

store udfordringer i dag er at holde på de dygtige 

håndværkere, og derfor er det af stor betydning, at vi 

har et tæt og godt forhold til dem. Blandt andet øns- 

ker vores folk generelt ikke at arbejde langt væk, det 

er de færreste, der har lyst til at arbejde på Sjælland. 

Så derfor har vi et nærhedsprincip vi kører efter, hvor 

vi udelukkende arbejder i en radius på ca. 100 kilo- 

meter fra Ølholm. Vi siger ”kun en time fra lageret”, 

og med det udgangspunkt når vi faktisk rigtigt langt 

ud i et område, hvor der er stor vækst.

Tæring efter næring

Både Preben og Lars Jørgensen har oplevet op- og 

nedture i branchen. 

Der bygges ganske naturligt lidt færre huse, når der 

kommer en krise og Preben og Lars Jørgensen har 

både oplevet at bygge 45 huse og op til 135 huse 

på et år. Familiefirmaet er dog heldigvis i en situa-

tion, hvor der er mulighed for at geare ned uden at 

komme under pres, da familien altid har kørt efter 

filosofien om ”at sætte tæring efter næring”. Vi har 

et solidt fundament og det kombineret med vores 

erfaring og effektive processtyring og produktions-

planlægning giver vores kunder tryghed og ro uanset 

konjunkturerne.

Showroom og Teglpark

V i lægger i Preben Jørgensen Huse A/S meget vægt 

på, at kunderne skal have rigtig god mulighed for at 

træffe den rette beslutning, når de går i gang med 

deres store projekt med at bygge hus. Derfor har vi 

indrettet showroom i vores domicil i Vejle, hvor man 

kan hente inspiration og udvikle sine idéer. Der er 

indrettet hyggelige samtalemiljøer, hvor man i ro og 

mag kan tale om mulighederne, og der er en afdeling 

for de mindste med legetøj, så man roligt kan tage 

børnene med.

I vores showroom kan man se og mærke byggekva- 

liteter og blive inspireret af de nyeste designs og 

materialer, som f.eks. mursten, tagsten, gulve, døre, 

lofter samt udvendig beklædning som f.eks. træ, 

Lars og Preben studerer de mange forskellige slags sten, der er at 
vælge mellem i Teglparken,  hvor kunderne kan orientere sig 24-7.



zink og kobber. Man kan også studere klinker, tæp-

per, VVS-løsninger og meget andet. Showroomet 

ombygges og suppleres løbende med de nye ten-

denser og designs.

Se på sten i Teglparken

Uden for vores domicil er Danmarks største mur- 

stensudstilling, Teglparken, indrettet. Den blev indvi-

et i 2018 og den kan besøges året rundt 24/7.

- Mange kunder spørger til sten, og vi fik ideen til at 

indrette Teglparken, som er den eneste af sin slags 

i Danmark. Her kan man døgnet rundt studere over 

140 forskellige mursten fra de fem danske teglværk-

er, siger Lars Jørgensen, der finder det vigtigt at 

være parat med nye initiativer og tiltag.

Et godt makkerskab

Lars Jørgensen kom med som ejer af firmaet i en 

ung alder af 24 år i 2009, hvor Preben blev ramt 

af sygdom. Lars er udlært som murer i firmaet, og 

havde derfor et stort kendskab til det hele.

- Jeg har været med som barn, hvor jeg rendte rundt 

på byggepladserne og hjalp til. Jeg var altid med, 

når det kunne lade sig gøre, og da jeg blev større, 

arbejdede jeg sammen med min far i alle ferier. Der-

for var det helt naturligt, at jeg kom med i firmaet, da 

min far ikke kunne klare det hele selv. Men det var en 

stor mundfuld, for han var omdrejningspunkt for det 

hele, stod for alle aftaler og havde det hele inde i sit 

hoved. - Jeg har oplevet, hvor hårdt han har arbejdet 

gennem årene, og jeg er nok selv skruet sammen på 

samme måde. Det her er ikke et 37 timers job, men 

jeg har det heldigvis godt, når jeg arbejder. Og der 

er en kæmpe glæde ved at være herre i eget hus 

og føre de ting ud i livet, man brænder for. I dag er 

Preben Jørgensen kommet godt videre efter sin syg-

dom, og far og søn supplerer hinanden godt.

- Vi har et rigtigt godt makkerskab, og det er i det 

hele taget en glæde for mig, at vi fortsat kan drive 

Preben Jørgensen Huse A/S videre som et familie- 

firma, siger Lars Jørgensen.

Kundernes ønsker om individuelt præg gør 
vores arbejde spændende, siger Lars  
Jørgensen, direktør og byggeleder.

VORES FASTE  
HÅNDVÆRKERE
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Et Preben Jørgensen Hus er noget helt specielt. Fra 

første streg til sidste finish er det et kvalitetshus, som 

opføres omhyggeligt og til tiden i den aftalte kvali- 

tet. I vores forskellige husgrupper har I mulighed for 

at se og blive inspireret af nogle af de huse, vi har 

designet og opført, og I kan samtidig se plantegnin-

gen for husene. Huse er aldrig ens, så har I fundet 

et spændende hus, I synes om, så er der masser af 

muligheder for, at I kan præge plantegning og ind- 

retning med jeres idéer og tanker, eller komme med 

jeres egen skitse, hvor vi så kan tage udgangspunkt 

i vores byggeprincipper. 

Se mere på pj-huse.dk eller kontakt os meget gerne.

P E R S P E K T I V
Vinkelhuse – rummer det  
smagfulde ekstra design

LY R I C
Knækhuse – sanseindtryk, 
nydelse og stemning

A M F I B I U M
H-huse – praktiske, lækre  
og hensynsfulde

S O L I TA I R E 
Ensidige huse – enkle,  
smukke og stilfulde

N O R D I C  
L I G H T
– norden med et strejf  
af syden 

S Y M F O N I
Forskudte huse  
– elegance og overskud
 

P L A N U M 
Fladt tag huse – så enkle,  
at det næsten er kunst

U N I C U M
Længehuse – klassiske,
praktiske og historiske uden 
kompromis

N O R D I C  
C U B E
– lyst, levende og  
skandinavisk med stil

Huse tegnet og bygget  
med sjæl og hjerte

Den “lille ting”, som gennem alle årene har gjort vores 

arbejde med at bygge kvalitetshuse allerbedst, er at 

aflevere nøglen til glade kunder – det er en rigtig stor 

tilfredsstillelse for os alle i Preben Jørgensen Huse. 

Vi møder ofte kommende husejere på det tidspunkt, 

hvor tanker og idéer om den rå husdrøm er startet, 

og vi håber at denne folder kan bidrage til at realisere 

husdrømmen. 

INDIVIDUELT
DESIGN

LEVERING
TIL TIDEN

ATTRAKTIV
PRIS

PROJEKT
STYRING

HØJESTE
KVALITET

KOMPETENT
RÅDGIVNING

FULDMURET
KVALITET

VELKOMMEN TIL 
HUSDRØMMEN

Vi har også jeres drømmehus
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FØR BYGGEFASEN

EFTER BYGGEFASEN

BYGGEFASEN

I har fundet byggegrunden, 
som passer jer i størrelse,  
beliggenhed og pris.

Vi rådgiver jer om grundkøbet 
– kan huset f.eks. placeres på 
grunden med gode tilkørsels- 
og solforhold? 

I samme ombæring drøfter vi 
også jeres ønsker og krav til 
huset. Vi foretager en første 
prisberegning, og efter even-
tuelle tilretninger udarbejder  
vi et endeligt tilbud.

I accepterer tilbuddet.

Der udarbejdes en entreprise-
kontrakt, som vi sammen 
gennemgår, tilretter og under-
skriver.

Vi tegner jeres nye hus og  
sender tegninger og oplæg til 
jer. 

Efter eventuelle tilretninger af 
tegningerne udarbejdes de 
endelige bygningstegninger, 
som sendes til bygningsmyn-
digheden med anmodning om 
udstedelse af byggetilladelse.

Vi påbegynder byggeriet og 
etablerer en meget åben 
og professionel byggestyr-
ing, som giver jer overblik og 
tryghed i byggeforløbet.

Under byggeriet skal I vælge 
forskellige materialer, f.eks. 
mursten, klinker, inventar osv. 
En spændende og kreativ 
proces, som vi har en stor vi-
den om.

Huset overtages til den aftalte 
tid, og vi gennemgår sammen 
huset, og I får nøglen til jeres 
helt eget drømmehus.

I betaler for byggeriet.

En sikker og tryg byggeproces  
med levering til tiden 

Preben Jørgensen Huse står altid til rådighed med vejledning om, hvilket drømmehus I kan vælge 

at bygge, hvordan I kan finansiere det, og hvordan byggeprocessen kan forløbe. Kontakt os og få 

en uforpligtende snak om, hvordan jeres nye og personlige hus skal se ud. 

Byggegrund Rådgivning & Ønsker Tilbud & Attraktiv pris Godkendelse & Kontrakt

Tegninger

Overtagelse Betaling

Byggeriet starter MaterialevalgByggetilladelse

02:

01:

03:

Synlig byggeledelse i hele byggeprocessen

Vores nærhedsprincip, faste håndværkere og over 50 års erfaring er din garanti for en effektiv 

processtyring og produktionsplanlægning. I Preben Jørgensen Huse bygger vi altid kvalitet, hvilket 

understreges af, at vi på alle vores byggerier følger byggeprocessen tæt og at Lars Jørgensen selv 

inspicerer hvert eneste byggeri med faste mellemrum. 

Et Preben Jørgensen Hus er et solidt og gennemført hus. Byggemateriale af første sortering og på 

visse elementer en manuel sortering på vores eget lager, så kun kvalitetsmaterialer kommer ud til 

byggepladsen. Huset får den optimale tørretid, sine kvalitetskontroller og tjek, så I som kunde får 

det hus I drømte om og som vi fra starten lovede jer. 



Vores nærhedsprincip sikrer  
en stærk byggeproces og  
et færdigt hus af høj kvalitet 

Med mange års erfaring i at bygge kvalitetshuse har 

vi opbygget en god viden om, hvordan man kons- 

tant og sikkert kan garantere høj kvalitet i alle arbejds- 

gange, og samtidig give kommende husejere en 

nærværende og kompetent projektledelse. 

Eget tørt lager og egne faste danske håndværkere 

skaber den kvalitet, vi ønsker af vores materialer, og 

det ensartede høje kvalitetshåndværk, vi ønsker at 

levere og til sidst aflevere til nye husejere. 

For at alt tiden ikke skal gå med transport, og at 

afstanden ikke skal blive til gene i projektledelsen og 

i kontakten til de kommende husejere, så opfører vi 

kun huse i en afstand af max 1 times kørsel fra vores 

lager i Ølholm ved Tørring. Vi ved, at det vil skuffe 

nogle kommende husejere, men vi ønsker ikke at 

gå på kompromis med vores kvalitet, og vi ønsker 

at være tæt på byggeprocessen 

”Det har været et meget positivt forløb med Preben 

Jørgensen Huse omkring opførelsen af vores nye 

hus. Vi har selv tegnet huset, og det er sammensat af 

forskellige dele fra forskellige plantegninger, men der 

har ikke været nogen begrænsninger, og vi har fået 

vores nye hus lige som vi har ønsket det.

Tidsplanen er blevet overholdt til punkt og prikke, og 

vi har fået god rådgivning omkring valg af de mange 

forskellige materialer, vi har skullet vælge undervejs. 

Det har også været rart, at vi har kunnet snakke di-

rekte sammen med Preben Jørgensen Huse’s lever-

andører for at undgå spildtid og misforståelser.

Vi er meget tilfredse med vores hus, som vi nyder at 

bo i hver dag.”

Michael Brejner og Pernille Pedersen, Tørring

”TIDSPLANEN BLEV OVERHOLDT 
TIL PUNKT OG PRIKKE...”

”Først og fremmest må vi sige, at vi bare er super til-

fredse med Preben Jørgensen Huse. Vi har undervejs 

følt, at vi har været i rigtig gode hænder, og det er vig-

tigt, at vi har kunnet føle os trygge i sådan et forløb. Et 

godt stykke inde i forløbet med plantegningen tog vi 

en større beslutning om at vende huset på grunden, 

da vi ellers ville komme for tæt på naboen med den 

plantegning, som vi havde udarbejdet. Det var en 

større ændring, og vi var i tvivl om, hvordan Preben 

Jørgensen Huse ville reagere på det, når vi nu var 

rigtig langt i forløbet.

Men vores bekymring blev dog hurtigt gjort til 

skamme. Vi forklarede vores udfordringer, og hurtigt 

vendte de tilbage med tre gode løsningsforslag, hvor 

vi med få justeringer valgte et af dem, og dette har 

været meget kendetegnede for vores samarbejde: 

Det har hele vejen igennem været en meget fleksibel 

og rigtig god proces.

Undervejs er alle aftaler blevet overholdt, og vi har 

følt, at vi har kunnet stole på dem hele tiden, og det 

har de også bevist. Huset blev endda afleveret før 

planlagt, så vi er bare rigtig glade for vores nye hus. 

Hvis vi fik muligheden for at gøre noget om, så kan 

vi faktisk ikke finde på en eneste ting, så alt i alt er vi 

meget tilfredse med både pris, kvalitet og service.”

Familien Seest, Jelling

”DET ER VIGTIGT AT VI 
HAR KUNNET FØLE OS 

TRYGGE I FORLØBET...”



”Vi har været rigtig glade for vores samarbejde med 

Preben Jørgensen Huse. Alt er kørt efter planen fra 

start til slut, og der har ikke været nogen problem-

er. Hvis vi har haft spørgsmål, eller der har været det 

mindste, så har de reageret hurtigt på det. Vigtigst af 

alt, så blev vores hus leveret til den aftalte tid.

Vi valgte selv at tegne vores hus, og i den fase var 

Preben Jørgensen Huse en god sparringspartner for 

os, da de var rigtig gode til at komme med råd og in-

put til vores idéer og ønsker. Vi har jo ikke bygget 

før, så det var rart med en god samarbejdspartner på 

sidelinien til at “pudse” vores tegning af. Alt i alt er vi 

bare rigtig glade for vores nye dejlige hus.”

Familien Mochau Ritter, Jelling

”DE VAR RIGTIGT GODE TIL  
AT KOMME MED RÅD OG  
INPUT TIL VORES IDEER...”

Hos Preben Jørgensen Huse har vi mange års er-

faring med at bygge rigtig gode lavenergihuse, som 

samtidig er dejlige at leve og bo i. Vi ved, at man fint 

kan designe og opføre et hus til en attraktiv pris og 

samtidig tage hensyn til miljøet. 

Et ekstra plus, når man bygger lavenergihuse, er, at 

man samtidig bygger et hjem med lave driftsomkost-

ninger. Der er altså både gevinst for miljøet og for 

jeres økonomi. Vi ved af erfaring, at hvis man kom-

binerer de bedste materialer med de bedste energi- 

løsninger, så er den samlede driftsøkonomi i huset 

langt bedre, end hvis man går på kompromis med 

materialekvaliteten.

Det er også vigtigt at tænke over gensalgsværdien, 

når man en gang skal videre i livet og ønsker at sælge 

sit hus. Godt håndværk, gode materialer og energi- 

løsninger er altid efterspurgt.

Vores planløsninger gør det muligt for jer at have 

medbestemmelse i forhold til, hvordan jeres energi- 

rigtige hus skal indrettes. Samtidig skal der tages 

højde for jeres idéer og behov og den bedste energi- 

udnyttelse. Vi overholder naturligvis det gældende 

BR18-bygningsreglement, der har klare og høje krav 

til byggeriets energiforbrug. Ligeledes bruger vi kun 

energirigtige ruder i alle vores kvalitetshuse. 

Uanset dine ønsker til energiløsning er et Preben  

Jørgensen Hus altid en god investering. 

Vi bygger energirigtige 
drømmehjem 

Vi har altid haft personlige ønsker til vores huse og 

haft behov for god og ærlig sparring omkring plan-

tegning og materialevalg. Der er så mange spæn-

dende muligheder og vi har oplevet, at Preben Jør-

gens Huse gør sig umage med at spørge ind til og 

afklare vores ønsker og behov.

Det mærkes tydeligt, at der er et kvalificeret og sam-

mentømret hold bag hele byggeriet og at Preben Jør-

gensen Huses faste danske håndværkere kan deres 

håndværk på byggepladsen. Vi har altid fået leveret 

det færdige hus til tiden og den løbende og afslut-

tende byggeopfølgning har været uproblematisk.  

Det er rigtig god fornemmelse at bo i et kvalitetshus 

fra yderst til inderst, som matcher ens ønsker og som 

nemt kan sælges når man skal videre i livet. Kvalitet 

er nemlig altid efterspurgt.”

Charlotte Nyberg Christensen og Jan Nyberg, 

Kolding

”DYGTIGE OG FLINKE MENNESKER 
GØR BYGGEREJSEN PERSONLIG” 

”Vi har nu bygget vores tredje fuldmurede hus hos 

Preben Jørgensen Huse og det er der rigtige gode 

grunde til. Fra start til slut kører byggeprocessen rig-

tig godt og den løbende kontinuerlige kvalitetssikring 

er meget tilfredsstillende og er med til at skabe den 

tryghed vi ønsker i forløbet. 

Det er vores oplevelse, at vi fra starten inviteres med i 

processen og at vi undervejs får en rigtig god vejled-

ning og information af alle, herunder også af Preben 

Jørgensen Huses faste samarbejdspartnere. Det er 

rigtig gode, dygtige og flinke mennesker og det gør 

ligesom hele byggerejsen meget bedre og mere per-

sonlig.



SKABT TIL LIV OG GLADE DAGE

SKABER ET SUNDT INDEKLIMA

MURSTEN GIVER RO

• En fuldmuret væg tåler dagligt slid og slag fra familien og 
kræver mindre vedligeholdelse.

• Fuldmurede vægge er nemme at rengøre og genopfriske 
med maling. Der er ingen tapet, som skal lappes eller spart- 
les.

• Tunge møbler kan med lethed fastgøres direkte i væggen.

• Der kan ikke laves trykmærker i væggene.

• Ved gulve med klinker eller tæpper behøver du ingen feje- 
lister (fodliste). Ved trægulv vil en fejeliste (fodliste) være at 
foretrække.

• Fuldmurede villaer er mere lyddæmpede end huse bygget 
i lettere materialer, som f.eks. gasbeton, træ eller gips- 
vægge.

• Fuldmurede villaer har bedre lydisolering mellem husets  
enkelte rum.

• Mursten har desuden evnen til at akkumulere varme – de 
optager og afgiver varmen langsomt.

• Et fuldmuret hus er behageligt køligt at opholde sig i på 
selv de varmeste sommerdage – og det holder på varmen 
indendørs på de koldeste vinterdage.

• Høj luftfugtighed påvirker indeklimaet negativt og kan give 
gener i form af husstøvmider, skimmelsvamp og lignende.

• Mursten har en mikrostruktur af porer, så de optager og af-
giver mere fugt fra luften. Det bidrager til et godt indeklima.

• I fuldmurede huse er der ingen tæt fugtspærre, som f.eks. 
i træhuse eller huse med vægge af gipsplader eller beton, 
der hindrer væggene i at ”ånde”.

• Mørtel og tegl er rene uorganiske materialer, som ikke af-
giver sundhedsskadelige eller allergifremkaldende dampe.

• I modsætning til f.eks. træ, gipsplader og tapet indeholder 
tegl ikke organiske materialer, der kan danne grobund for 
sundhedsskadelige skimmelsvampe.

Byg det rigtige hus første gang  
– og gør det fuldmuret

Hvis det er første gang, I bygger hus, er der mange nye ting, man skal forholde sig til inden man 

træffer sin beslutning. En ting er dog helt sikkert: I kan ikke umiddelbart gøre det om, og I kommer til 

at tilbringe rigtig mange timer i jeres nye hus.

Vi tror på det fuldmurede hus, fordi mursten har været brugt siden 1100-tallet og har bevist sin hold-

barhed i det våde danske klima – uden nævneværdige udgifter til vedligeholdelse. Det koster måske 

lidt mere at bygge et fuldmuret hus, men det er på alle måder en god investering, der betaler sig. 

Der er mange gode grunde til at vælge at bygge fuldmuret med Preben Jørgensen Huse:

LEV  
LIVET

Læs mere om fordele ved fulmurede huse på vores hjemmeside pj.huse.dk

RART OG  
ROLIGT

GØR DET 
SUNDT
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STORT OG SPÆNDENDE 
DOMICIL OG  
SHOWROOM I VEJLE 

Går du og drømmer om et nyt hus og er på udkig efter 

mere viden og inspiration om husbyggeri, byggepro-

cesser og forskellige materialevalg, så bør du besøge 

vores showroom og domicil i Vejle. 

Vores showroom er opført i moderne nordisk stil og er 

selvfølgelig gennemmuret. Her er højt til loftet, så både 

idéer og inspiration får plads til at folde sig ud. 

Showroomet er indrettet så du får de bedste mulighed-

er for at se og mærke bygge-kvaliteter, blive inspireret 

af nyeste designs og materialer og opleve kvaliteten af 

et Preben Jørgensen hus. 

Med mere end 50 års erfaring i at bygge kvalitetshuse, 

har vi så meget erfaring som vi gerne vil dele ud af, så 

besøg os og benyt dig af alt den viden vi har opbygget. 

Du er meget velkommen til at besøge vores showroom 

tæt ved motorvejen i Vejle.

Vi har  
fokus på kvalitet  

og detaljer 

INDIVIDUELT
DESIGN

LEVERING
TIL TIDEN

ATTRAKTIV
PRIS

PROJEKT
STYRING

HØJESTE
KVALITET

KOMPETENT
RÅDGIVNING

FULDMURET
KVALITET
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Showroomet er indrettet med masser af luft og plads, 

så du i ro og mag kan gå rundt og blive inspireret. 

Du vil kunne finde de nyeste materialer og designs 

blandt andet indenfor mursten, tagsten, gulve, døre, 

vinduer, lofter, udvendig beklædning som træ/zink/ 

kobber, klinker, tæpper, el-artikler, VVS-løsninger 

som armaturer/afløb/toiletter, typer af træbeton og 

gips. Vi opdatere løbende vores showroom med nye 

tendenser og løsninger.

Udfordr vores tanker med dine idéer 

Gå på opdagelse i vores forskellige og spændende 

husdesigns, se modeller, se plantegninger, byd ind 

med dine egne idéer og ønsker, og lad os se om vi 

ikke sammen kan skabe det nye drømmehus. 

Vi har indrettet små hyggelige samtalemiljøer, hvor vi i 

ro og mag kan snakke om mulighederne. Vi har også 

indrettet en afdeling for de mindste med legetøj og 

storskærm, så tag gerne børnene med. 

Åbnningstider 

Showroomet er åbent efter aftale. Der er ikke faste 

åbningstider, så ring og aftal et besøg med en af 

vores byggerådgivere. 

En verden fuld af  
inspiration og design 



Tlf: 75 80 51 71 – info@pj-huse.dk P J - H U S E . D K

Vi har fra virksomheden blev grundlagt for over 50 år 

siden – altid haft nogle grundlæggende værdier, som 

har fulgt os i vores arbejde og i vores daglige adfærd. 

Man kan altid stole på os og være
100% sikre på, at det, vi siger, også er det, vi gør 

Vi lægger vægt på et åbent, ærligt og  
tillidsfuldt samarbejde

Vores værdier er ikke noget, vi går og snakker om i 

dagligdagen, men vi er sikre på, at I som eventuelle 

kunder hos os vil opleve vores værdier i samarbej-

det og ikke mindst opleve, at vores største prioritet 

er at lave nogle ordentlige og spændende kvalitets- 

huse. 

Hos Preben Jørgensen Huse kan vi hjælpe jer med 

at realisere jeres boligdrømme. Vi er en velkonsoli-

deret familievirksomhed, som lægger en ære i at lave 

inspirerende kvalitetsarbejde til tiden. 

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om jeres 

husdrømme. 

SJÆL OG 
VÆRDIER


