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Cubic rammehegn fra Plus byder på et væld af muligheder.
Vælg for eksempel et hegn med glasparti, der giver
familien et vindue til naturens grønne verden.

Småt er
godt
RANDERS: »Småt er godt«.
Sådan siger statsaut. ejendomsmægler Kim Vittrup og
fortsætter:
»Det skal forstås på den måde, at mindre ejendomsmæglerfirmaer generelt er bedre til
at sælge boliger end de større
firmaer. Bedre på den måde, at
chancen for at få solgt i mange
tilfælde er størst hos et mindre
ejendomsmæglerfirma. I tider,
hvor salget ikke går så hurtigt,
søger mange boligsælgere til
de større firmaer, idet man fejlagtigt tror, at så er man bedre
hjulpet. Statistikken viser noget helt andet. Men det er jo i
grunden logisk nok«, fortsætter han og giver et eksempel.
»En mindre ejendomsmægler har 30 boliger til salg og
sælger de 20, altså sælger han/
hun 66% af alle de boliger de
får til salg. I et stort firma har
en mægler måske 60 boliger til
salg og sælger de 30, det er kun
50%, men værst er det, for de
30 boligejere der ikke får solgt

Nyt hegn
samler boligens
uderum
Nu er det slut med at gemme familiens hyggestunder bag lukkede og triste
hegn. Danske Plus lancerer nyheden Cubic, der skaber fleksible rammer
for sommerens grillaftener og giver kik til havens farverige blomster.
UDERUM: Det nye Cubic-hegn fra danske
Plus forandrer måden at tænke havens
hegn på. I stedet for at lukke hyggekrogene inde forener Cubic faste rammer med
fleksible løsninger, der gør det muligt at
integrere terrasse og have til ét sprudlende uderum.

Byg i højden og bredden
Det faste element i Cubic-hegnet er en
stærk ramme i varmgalvaniseret stål,
der ikke kræver vedligehold. Hver ramme måler 90 x 90 centimeter, og rammerne
bygges sammen ved hjælp af grundmalede stolper. Stolperne skal have et penselstrøg med yndlingsfarven, og så er de

klar til at danne et flot udgangspunkt for
familiens udeliv.
Det er både muligt at gøre hegnet bredere ved at bygge til siden og højere ved at
designe et hegn, hvor to rammer placeres
ovenpå hinanden. Om højden skal være
den samme overalt eller variere, bestemmes af behovet i den enkelte have.

Vælg det rigtige materiale
Når det grundlæggende design er på plads,
skal rammerne fuldendes med et materiale, som giver hegnet det rette udtryk. Der
er både mulighed for at vælge traditionelt
træ og rustik rattan alt efter, om haven
skal være superromantisk eller have et

pift af sydeuropæisk charme.
Går den kreative haveejer efter et gennemsigtigt look, der giver maksimal integration med resten af uderummets blomsterunivers, er et glasvindue en oplagt løsning. De farverige planter kan også inviteres ind på terrassen med et stål-espalier,
som er et oplagt klatrested for smukke
blålilla klematis og ærteblomster.
Med stolpeafdækninger i stål kombineret med en stilren blomsterbakke med
plads til ungernes nyplukkede blomster
og den kolde limonade står hegnet som et
perfekt samlingspunkt i uderummet.
Ejendomsmægler Kim Vittrup.

syntes ham. Derfor ser vi desværre, at nogle boliger har været til salg hos både to og tre 3
ejendomsmæglere uden at de
er blevet solgt. Hos de mindre
ejendomsmæglerfirmaer kan
man bruge over 50% sin tid
på opfølgning af de enkelte
kunder og det er det, der giver salg i tider som nu,« siger
Kim Vittrup.
»Hos nogle af de største firmaer har hver mægler så mange boliger til salg, at meget af
deres tid går med at ajourføre og opdatere bestående boligemner og eventuel resterende tid kan så bruges på opfølgning.«
»Så skal du sælge din bolig – og have solgt, så hør også de mindre ejendomsmæglere«, siger den erfarne ejendomsmægler Kim Vittrup,
der i år har 20 år jubilæum i
branchen, nu som indehaver
af Kim Vittrup a/s – din personlige rådgiver.

