
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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Ribe Projekter over 
hele landet !

Individuelle løsninger
 - betyder personlig afspejling og boligvelvære.

Gennem de sidste 10 år har tegnestuen Ar-
kitektladen i Ribe specialiseret sig i at tegne 
boliger designet helt efter kundernes indivi-
duelle behov og smag. I dag har virksomhe-
den tegnet huse for kunder i hele landet. Ofte 
oplever vi, at de unge er til den gamle klassi-
ske byggestil, mens de ældre efterspørger den 
moderne arkitektur, siger Øjvind Andersen, 
stifter af Arkitektladen. 

Da finanskrisen ramte boligmarkedet, vendte 
arkitekt Øjvind Andersen blikket mod et mar-
ked, de færreste havde øje for. Mange nedlag-
te landbrug er i dag overtaget af familier fra 
byen, der gerne vil realisere deres drømme 
om det gode liv i naturen.

– Typisk er det et kærestepar eller ægtepar, 
der kontakter os. Og vi kommer ud til dem for 
at lytte til deres ønsker og behov. Vi kommer 
ikke med standardløsninger som moderne ty-
pehusbyggeri, siger ejer og stifter af tegnestu-
en Arkitektladen, hvis otte medarbejdere har 
deres skriveborde i et tidligere pakhus ud til 

Skibbroen i den gamle del af Ribe. Strategien 
med at gå målrettet efter dette marked har 

vist sig at være den helt rigtige. Mens andre 
på byggemarkedet led hårdt under krisen, gik 
det fremad for Arkitektladen.

– De sidste 10 år har vi leveret et hus om ugen, 
siger Øjvind Andersen.

Ofte ønsker kunderne at få huse tegnet i en 
byggestil, der bringer tankerne hen på ældre 
herregårde eller andre typiske bygninger fra 
en svunden tid.

annonce

Pelburn er fremtidens træpillefyr. Det 
fastslår Jørn Petersen, Varde-fabrikant og 
indehaver af In-Fire ApS, som har udviklet 
og producerer det nye træpillefyr, der især 
vil blive kendt for sin høje virkningsgrad og 
nemme betjening. 

- Med Pelburn får man landets vel nok højeste 
virkningsgrad. Helt op til 95 pct. Det betyder, 
at man får mere ud af sine træpiller og 
mere for sine penge. Skifter man fra oliefyr 
eller et gammel nedslidt stokerfyr kan man 
reducere sin varmeudgift med helt op til 50 
pct. Og da Pelburn-træpillefyret samtidig er 
særdeles konkurrencedygtigt på prisen, har 
vi en forventning om, at det vil vinde indpas i 
mange hjem, siger Jørn Petersen.

Nemmere at betjeNe
Han tilføjer, at det nye træpillefyr er 
nemmere at betjene i dagligdagen, fordi det 
har automatisk rensning af brænderen. En 
funktion, som er patenteret. 

- 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. Hvor meget 
besvær der er tale om, afhænger ikke mindst 
af træpillernes kvalitet. Ud over automatisk 
rensning af brænderen har vores fyr også 
pilleskub-funktion, snegl til fremføring af 
træpiller, hvilket er med til at sikre en optimal 
forbrænding, fortæller Jørn Petersen og 
siger videre, at Pelburn har automatisk el-
optænding efter en ny og forbedret metode.

elektroNisk styriNg
Med til at gøre træpillefyret nem at 
betjene er den elektroniske styring med 
touch-betjening. Styringen omfatter 
udetemperatur kompensering, relæudgang 
til ekstra ventilstyret vejrkompensering, 
kalenderfunktion, forbrugslog, automatisk 
fejlfinding på sensorer og motorer, let 
indstilling af forskellige parametre, logning 
af de sidste 50 systemhændelser m.m.

- I kraft af denne logning kan man læse 
bagud, hvilket er vigtigt for servicemontøren, 
hvis der opstår problemer, og årsagen til 
dem skal findes, pointerer Jørn Petersen og 
fortsætter:

Nemmere og hurtigere service
- I det hele taget er Pelburn nemt at gå til, 
nemt at skille ad - f.eks. skal det elektriske 
blot trækkes ud af et stik, og derfor er fyret 
både nemmere og hurtigere at lave service 
på.

Med styringens forbrugslog kan man holde 
øje med forbruget af træpiller - i timen, i 
døgnet, hvad man foretrækker - og regulere 
efter ønske.  

In-Fire ApS sælger Pelburn-træpillefyret via 
forhandlere - smede- og VVS-firmaer i hele 
landet.

pelburn.dk

nyt træpillefyr har 
højeste virkningsgrad

”Med Pelburn får man 
landets vel nok højeste 

virkningsgrad. Helt op til 
95 pct. Det betyder, at man 

får mere ud af sine træpiller 
og mere for sine penge i 

hverdagen”

Jørn Petersen 

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.

.

”De sidste 10 år har vi 
leveret et hus om ugen”

Et sats på et nyt marked gav vækst for Arkitekt-
laden midt under finanskrisen, fortæller Øjvind 
Andersen, stifter af Arkitektladen.

De unge søger Det klassiske
gennem årene har arkitekt øjvind andersen 

bemærket et mønster: Mens yngre kunder ofte 
ønsker en moderne bygning tegnet i klassisk 
byggestil som et landsted fra 1800-tallet, øn-
sker ældre bygherrer ofte bygninger med en 

moderne arkitektonisk stil. 
– Vores mål er ofte, at når folk kører forbi ejen-
dommen to år eskal de helst være i tvivl, om 
bygningen er blevet renoveret eller om der er 

bygget nyt. tit vil kunderne gerne have typisk 
dansk landstil eller klassiske patriciervillaer. 

så bygger vi det, siger han.


