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”De sidste 10 år har vi
leveret et hus om ugen”
Det er typisk rensning af brænderen, der er det mest bøvlede ved et træpillefyr, men fordi
brænderen på Pelburn holder sig selv ren, slipper man for besværet.

Gennem de sidste 10 år har tegnestuen Arkitektladen i Ribe specialiseret sig i at tegne
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pelburn.dk

Individuelle løsninger

- betyder personlig afspejling og boligvelvære.

Vi kommer gerne til jer
- for at hører om jeres byggetanker, ideer og muligheder.
Her vil I få en fornemmelse af hvem vi er, og hvordan vi
arbejder. Det første møde er økonomisk uforpligtende.

Husk vi har fast prisaftale.
Det koster intet at ringe 70 27 30 06 eller kig forbi vores
hjemmeside www.arkitektladen.dk. Her kan du bestille
inspirationsmateriale.
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