
"Frihed til tilpasning"

Efter mange år i branchen valgte 

byggefirmaet Laudal og Hansen ApS 

for år tilbage at specialisere sig i at 

bygge i porebeton. En beslutning, 

der har gjort firmaet til et af de mest 

erfarne på det marked og samtidig 

har resulteret i, at der er opført en 

lang række huse med skiltet “Lau-

dal og Hansen” hængende foran 

byggeriet.

”Vi står med alt det praktiske i for-

bindelse med opførelse af råhuset, 

og derfor er det vigtigt for os, at de 

materialer, vi arbejder med, er til at 

have med at gøre i enhver situation. 

Vi skal kunne tilpasse materialet 

efter behov, og der er Ytong pore-

beton enestående. Byggeriet går 

aldrig i stå, når det er så let at lave 

selv små ændringer på kort tid”, 

siger medejer af Laudal og Hansen 

ApS, Leif Hansen.

Projektbeskrivelse

Horsens

Citat: Leif Hansen, Laudal og Hansen ApS
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Projektdata

Type: En-familiehus

Anvendelse: Beboelse

Adresse: Horsens

Byggefirma: Laudal og Hansen ApS

Størrelse: 200 m² 

Byggematerialer: Ytong  Massivblok 365 mm
Ytong Overligger
Ytong Plader 150 mm
Ytong U-skaller

Laudal og Hansen ApS bygger ude-

lukkende direkte efter tegning fra 

kunden eller en arkitekt. Dermed 

skal der indimellem sparres med 

Xella for at løse nogle af de kreative 

opgaver, der kan være stillet fra 

bygherrens side. ”Det er et samar-

bejde, der fungerer helt efter hen-

sigten. Selv om vi måske får leveret 

materialerne igennem byggemarke-

det, kan vi stadig kontakte Xella og 

få professionel vejledning til løsning 

af nogle specielle problemstillin-

ger”, forklarer Leif Hansen.
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Xella Kundeinformation 

 (+45) 75 89 50 66

 (+45) 75 89 60 30

 xella-danmark@xella.com

 www.xella.dk
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