INVITATION: KOM
OG SE FREMTIDENS
INDEKLIMA- OG
ENERGILØSNING
TORSDAG D. 11. OKTOBER KL. 14.00-18.00
Rækkehusprojektet Tingager, Harridslev ved Randers
Kom og bliv klogere på vores enkle indeklimaløsning, som overholder BR18 – uden fjernvarme,
uden solceller og uden ventilationsanlæg.
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Oplev Living Better i virkeligheden ...

KOM OG BLIV KLOGERE
PÅ FREMTIDENS INDEKLIMAOG ENERGILØSNING
Rækkehusene Tingager i Randers står færdige.
Projektet er tegnet af Signatur Arkitekter, som
anvender LivingBetter, når de udvikler boliger.

EN BÆREDYGTIG LØSNING
Den moderne huskøber er optaget af sundhed,
indeklima, miljø og bæredygtighed. Derudover
foretrækker de kommende nye husejere enkle
tekniske løsninger og en så lav energiudgift
som muligt.
Alt det får man med LivingBetter, som opfylder alle
byggetekniske krav og har været anvendt i nybyggeri mere end 2 år.
I januar 2018 blev LivingBetter endvidere
nomineret til den tyske energi-efficienspris.

ÅBENT HUS – 11. OKTOBER FRA 14.00-18.00
Kom til åbent hus og se nærmere på vores unikke
indeklima- og energiløsning og få viden om det
nyeste inden for varmepumpeteknologi til både
nybyg og renovering.
LIVING BETTER – DEN ENKLE LØSNING
Med vores samlede energi- og indeklimaløsning
kan dit byggeri leve op til BR18, uden fjernvarme, solceller og ventilationsanlæg.
HVORFOR ER DET RELEVANT?
Stigende priser og store spillere sætter små husbyggere under pres. LivingBetter er interessant for
dig, som har brug for et andet salgsargument end
en lav kvadratmeterpris.
Vores enkle indeklima- og energikoncept
kombinerer den nyeste varmepumpeteknologi med
naturens egne kræfter i en effektiv løsning, som
giver miljøbevidste huskøbere et sundt indeklima
og ekstra værdi for pengene.

KRÆFTERNE BAG
Bag LivingBetter står Horn-Group, som producerer Ventilationsvinduet og IKM, som udvikler
udsugsvarmepumper.
HVEM KAN DU MØDE?
Til arrangementet kan du møde Jan Guldhammer
fra IKM, Søren Nørgaard fra Signatur Arkitekter,
Carsten Møller fra ATS Byg, Glenn Nilsson fra Genie
Byggeoptimering (energiberegning) samt Peter L.
Clausen fra Horn-Group.
LIDT TIL GANEN
Foruden en masse spændende viden byder vi
naturligvis på lidt godt til ganen.
TILMELDING
Arrangementet kræver tilmelding. Tilmeld dig
pr. e-mail til mbc@horngroup.dk. Vil du høre
mere om arrangementet, kan du kontakte
Peter Clausen fra Horn-Group på 40389424.
Med venlig hilsen
Horn-Group og IKM

På den måde kan LivingBetter tilføre mindre
husbyggerne stor konkurrencekraft i forhold til de
store spillere på markedet, som primært anvender
konventionelle løsninger.
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MERE INFORMATION
OM LIVING BETTER?
Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om
mulighederne inden for vores løsninger. Vi fortæller med glæde mere
om konceptet. Ring til Peter Clausen fra Horn-Group på 40389424
eller start på livingbetter.dk
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