
HTS – Høng Tømrer & Snedkerfirma blev  

etableret i 2003, og har siden starten haft  

både store og små projekter for både private, 

offentlige institutioner og erhverv. Ens for alle 

projekter har været gennemsigtighed og kvalitets- 

håndværk – uanset omfang og varighed. Virksom-

heden har haft en sund og stabil vækst år for år.

Virksomheden ejes af  Anders Petersen – uddannet 

tømrer/snedker. Han er selv født og opvokset i 

Høng, hvor han har bosat sig med sin familie.

Medarbejderstaben tæller gode, loyale, kvalitets-

bevidste og mødestabile fagfolk fra nærområdet, 

der sætter en ære i unikke løsninger for kunden. 

Målet, som lokalt forankret hånd- 
værkervirksomhed, har hele tiden 
været at levere et højkvalitets- 
produkt til en billig penge. 

HTS – Høng Tømrer & Snedkerfirma 
- Vores styrke er godt håndværk og tilfredse kunder



HTS – Høng Tømrer & Snedkerfirma står –  med 

andre ord – for alt lige fra opførelse af nyt til  

nedrivning af gammelt. Intet projekt er for stort  

eller for småt! Nogle af de seneste opgaver tæller 

nybyggerier af parcelhuse i blandt andet Slagelse, 

Roskilde og Svogerslev, gennemgribende renover-

ing af Strids Mølle i Naturpark Åmosen,  etablering  

af vagtværelser på Holbæk Centralsygehus,  vin- 

duesudskiftning for Kalundborg Kommune samt 

opførelse af landbrugs- og industrihaller.  Der 

opføres også en del sommerhuse med alternativ  

energi – endda til en pris helt ned til 10.000 kr.  

pr. m2 (inkl. moms).

Vil du/I høre mere om mulighederne for at få 

drømmene gjort til virkelighed, så ring til inde- 

haver af HTS – Høng Tømrer & Snedkerfirma,  

Anders Petersen, på telefon: +45 22 54 09 35  

eller klik ind på hjemmesiden: www.hts-huse.dk.  

HTS – Høng Tømrer & Snedkerfirma ligger på  

Charlottevej 16, 4270 Høng.

tlf: +45 22 54 09 35︱mail: hts@htshuse.dk︱www.hts-huse.dk

- Vores styrke er godt håndværk og tilfredse kunder

Vi er også på 

 Facebook
Smid os et like



Én af Høng Tømrer & Snedkerfirmas primære  

opgaver er totalentreprise af parcelhuse som  

afleveres ”nøglefærdigt” til kunden til en pris fra 
kun 11.500 kr. pr. m2 (inkl. moms). Det vil sige 

et færdigt myndighedsprojekt med eksempelvis 

jordbundsundersøgelser, ud- og indvendig kloak-

føring, geoteknisk rapport samt arkitekttegnet 

projekt med fri arkitektur. Derudover laves der 

blowdoor-attest for at sikre tætheden i huset. 

Der er ingen skjulte gebyrer, og 
kunden tages med i processen 
– fra start til slut. 

Af samme årsag laves der heller ikke en fast el-

plan, for hvert projekt har forskellige præferencer.

Hos os får du ikke nogle ubehagelige overraskel-

ser i form af ekstra regninger. Vi gir en nøjagtig 

pris på netop jeres opgaver mm inden byggerigets 

opstart. Så det Tilbud du har fået er det du betaler 

ingen grimme overraskelser vi er med hele vejen.

Hvis man ydermere ønsker at få etableret have 

med fliser, terrasse, bede, græs og lignende kan det 

også lade sig gøre – det er blot ej indeholdt i den 

ovenstående pris.

Drømmen om et nybygget hus 
hvorfor ikke gøre det nemt – og billigt?

140 kvm  

vinkelhus +  

integreret carport

1.750.000 kr.  

incl moms



tlf: +45 22 54 09 35︱mail: hts@htshuse.dk︱www.hts-huse.dk

- Vores styrke er godt håndværk og tilfredse kunder

• Huset er isoleret iht br 2018, lav energi.

• Valgfri indretning samt op til tre møder med vores akitekt,  
  hvor du har mulighed for at tilrette.

• Huset er afsat af landmåler.

• Entreprise forsikring samt byggeskade forsikring.

• Geo teknikker samt boreprøver.

• Sadel tag med valgfri farve på tagsten på 160 kvm samt 165 kvm.

• Lofthøjde på hele 243 cm.

• Rådighedsbeløb til køkken, garderobe, bad og bryggers  
  samt hårde hvidevare: 150.000 kr. incl moms.

• Træ -alu vinduer og døre tre lags.

• Unidrain afløb samt væghængt toiletter.

• Gulvvarme i hele huset incl trådløs styring.

• Blødstrøgne mursten fra Randers tegl.

• Genvex anlæg fra Nilan.

• Fjernvarme tilslutning.

• Filt på alle lofter og vægge. 

• Trægulv i stue, køkken, værelser:
  Rådighedsbeløb til indkøb 250 kr. pr kvm incl moms.

• Klinker i bryggers og bad:  
  Rådighedsbeløb til indkøb 250 kr. pr kvm incl moms.

• Gipslofter i alle rum.

• Komplt el løsning incl 12 spot.

• Udvendig stikkontak samt 1. stk udvendig vandhane.

• Udlægning af køreplader.

• Stikledninger til el, vand og kloak 20 meter.

• Trykprøvning samt energi test.

Hvad er med i prisen?

I huset er der to fine børneværelser +  

soveværelse med walk in closet, to badeværelser, 

bryggers samt et køkken/alrum, der ligger i åben 

forbindelse med en vinkel stue.

  
Den bedste 

inspiration 

får du ved at besøge vores  

udstillingshuse  

og se vores kvalitet,  

med egne øjne.



Én af Høng Tømrer & Snedkerfirmas primære  

opgaver er totalentreprise af parcelhuse som  

afleveres ”nøglefærdigt” til kunden til en pris fra 
kun 11.500 kr. pr. m2 (inkl. moms). Det vil sige 

et færdigt myndighedsprojekt med eksempelvis 

jordbundsundersøgelser, ud- og indvendig kloak-

føring, geoteknisk rapport samt arkitekttegnet 

projekt med fri arkitektur. Derudover laves der 

blowdoor-attest for at sikre tætheden i huset. 

Der er ingen skjulte gebyrer, og 
kunden tages med i processen 
– fra start til slut. 

Af samme årsag laves der heller ikke en fast el-

plan, for hvert projekt har forskellige præferencer.

Hos os får du ikke nogle ubehagelige overraskel-

ser i form af ekstra regninger. Vi gir en nøjagtig 

pris på netop jeres opgaver mm inden byggerigets 

opstart. Så det Tilbud du har fået er det du betaler 

ingen grimme overraskelser vi er med hele vejen.

Hvis man ydermere ønsker at få etableret have 

med fliser, terrasse, bede, græs og lignende kan det 

også lade sig gøre – det er blot ej indeholdt i den 

ovenstående pris.

Vi bygger drømmehuset  
med plads til hele familien

160 kvm  vinkelhus +  integrerede carport1.980.000 kr.  incl moms



I huset er der tre flotte værelser + soveværelse  

med walk in closet, to badeværelser, bryggers samt 

et køkken/alrum, der ligger i åben forbindelse med 

en vinkel stue.

Vinkelhus på 160 kvm a 11500 kr =1.840.000 kr

og den integrerede carport har en værdi på 140.000 kr.

Hvad er med i prisen?

• Huset er isoleret iht br 2018, lav energi.

• Valgfri indretning samt op til tre møder med vores akitekt,  
  hvor du har mulighed for at tilrette.

• Huset er afsat af landmåler.

• Entreprise forsikring samt byggeskade forsikring.

• Geo teknikker samt boreprøver.

• Sadel tag med valgfri farve på tagsten på 160 kvm samt 165 kvm.

• Lofthøjde på hele 243 cm.

• Rådighedsbeløb til køkken, garderobe, bad og bryggers  
  samt hårde hvidevare: 150.000 kr. incl moms.

• Træ -alu vinduer og døre tre lags.

• Unidrain afløb samt væghængt toiletter.

• Gulvvarme i hele huset incl trådløs styring.

• Blødstrøgne mursten fra Randers tegl.

• Genvex anlæg fra Nilan.

• Fjernvarme tilslutning.

• Filt på alle lofter og vægge. 

• Trægulv i stue, køkken, værelser:
  Rådighedsbeløb til indkøb 250 kr. pr kvm incl moms.

• Klinker i bryggers og bad:  
  Rådighedsbeløb til indkøb 250 kr. pr kvm incl moms.

• Gipslofter i alle rum.

• Komplt el løsning incl 12 spot.

• Udvendig stikkontak samt 1. stk udvendig vandhane.

• Udlægning af køreplader.

• Stikledninger til el, vand og kloak 20 meter.

• Trykprøvning samt energi test.

  
Den bedste 

inspiration 

får du ved at besøge vores  

udstillingshuse  

og se vores kvalitet,  

med egne øjne.

tlf: +45 22 54 09 35︱mail: hts@htshuse.dk︱www.hts-huse.dk
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Én af Høng Tømrer & Snedkerfirmas primære  

opgaver er totalentreprise af parcelhuse som  

afleveres ”nøglefærdigt” til kunden til en pris fra 
kun 11.500 kr. pr. m2 (inkl. moms). Det vil sige 

et færdigt myndighedsprojekt med eksempelvis 

jordbundsundersøgelser, ud- og indvendig kloak-

føring, geoteknisk rapport samt arkitekttegnet 

projekt med fri arkitektur. Derudover laves der 

blowdoor-attest for at sikre tætheden i huset. 

Der er ingen skjulte gebyrer, og 
kunden tages med i processen 
– fra start til slut. 

Af samme årsag laves der heller ikke en fast el-

plan, for hvert projekt har forskellige præferencer.

Hos os får du ikke nogle ubehagelige overraskel-

ser i form af ekstra regninger. Vi gir en nøjagtig 

pris på netop jeres opgaver mm inden byggerigets 

opstart. Så det Tilbud du har fået er det du betaler 

ingen grimme overraskelser vi er med hele vejen.

Hvis man ydermere ønsker at få etableret have 

med fliser, terrasse, bede, græs og lignende kan det 

også lade sig gøre – det er blot ej indeholdt i den 

ovenstående pris.

Vi bygger drømmehuse  
som vi selv vil bo i...165 kvm  

ensidigt taghældning  

+ 45 kvm integreret garage

2.795.000 kr.  
incl moms



Hvad er med i prisen?

• Huset er isoleret iht br 2018, lav energi.

• Valgfri indretning samt op til tre møder med vores akitekt,  
  hvor du har mulighed for at tilrette.

• Huset af afsat af landmåler.

• Entreprise forsikring samt byggeskade forsikring.

• Geo teknikker samt boreprøver.

• Ensidigt taghældning med listetagdækning. 

• Lofthøjde på hele 243 cm.

• Rådighedsbeløb til køkken, garderobe, bad og bryggers  
  samt hårde hvidevare: 150.000 kr. incl moms.

• Træ -alu vinduer og døre tre lags.

• Unidrain afløb samt væghængt toiletter.

• Gulvvarme i hele huset incl trådløs styring.

• Blødstrøgne mursten fra Randers tegl.

• Genvex anlæg fra Nilan.

• Fjernvarme tilslutning.

• Filt på alle lofter og vægge. 

• Trægulv i stue, køkken, værelser:
  Rådighedsbeløb til indkøb 250 kr. pr kvm incl moms.

• Klinker i bryggers og bad:  
  Rådighedsbeløb til indkøb 250 kr. pr kvm incl moms.

• Gipslofter i alle rum.

• Komplt el løsning incl 12 spot.

• Udvendig stikkontak samt 1. stk udvendig vandhane.

• Udlægning af køreplader.

• Stikledninger til el, vand og kloak 20 meter.

• Trykprøvning samt energi test.

I huset er der tre flotte værelser + soveværelse  

med walk in closet, to badeværelser, bryggers samt et stort  

køkken/alrum, der ligger i åben forbindelse med en vinkel stue.  

Og med direkte adgang fra dobbeltcarport ind til huset.

  
Den bedste 

inspiration 

får du ved at besøge vores  

udstillingshuse  

og se vores kvalitet,  

med egne øjne.

tlf: +45 22 54 09 35︱mail: hts@htshuse.dk︱www.hts-huse.dk

- Vores styrke er godt håndværk og tilfredse kunder



Hvorfor bruge 500.000-600.000 kr på en tilbygning eller  
renovering af jeres sommerhus når HTS kan bygge nyt  
for 995.000 incl moms.

Her får du et nyt sommerhus med meget lidt vedligholdelse samt rådgivning til den varme kilde 

der passer til dig.  Kort sagt et nøgle færdigt projekt som er indflytnings klart i morderne stil vi 

kan narturligvis os være behjælplig med nedrivning af jeres gamle sommerhus.

Vi producer sommerhusene på vores opvarmede værksted der gør vi på blot en enkel dag kan 

rejse og lukke huset mod vejr og vind og vi sikre dermed et godt og tørt byggeri.

Nyt sommerhus

95 kvm  

Sommerhus

995.000 kr.  
incl moms
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Vil du/I høre mere om mulighederne for at få drømmene gjort til virkelighed,  

så ring til indehaver af HTS – Høng Tømrer & Snedkerfirma,  Anders Petersen,  

på telefon: +45 22 54 09 35 eller klik ind på hjemmesiden: www.hts-huse.dk.

• Huset består af 95 kvm godt indrette sommerhus.

• Huset har ensidigt taghældning med liste tagdækning. 

• Beklædt med sortmalet beklædning fra fabrik. 

• Træ alu vinduer og døre. 

• Gips og filt på vægge.

• Profilbrædder på lofter.

• Luft varme pumpe.

• Køkken og bad

• Rådighedsbeløb til skabs inventar samt  

   hvidevare 45.000 kr. incl moms.

• Rådighedsbeløb til indkøb af trægulv og  

   klinker 200 kr. incl moms.

Hvad er med i prisen?



Skal du have anlagt en have 
delvist eller helt fra bunden?

Skal vi også klare haven. HTS kan os være be-

hjælplige med haven. Kun din fantasi sætter 

grænse, Vi kan hjælpe dig med at skabe din egen 

lille oase. Lige fra flisebelægning til græsplæne. 

 

Hos HTS har vi en masse erfaring og viden vi kan 

trække på som giver os unikke muligheder.

Pris eksempel på færdig have. 
120 kvm filsebelægning 30-60 cm i sorte. Incl bund. 

Planering af have incl såning af græs 450 kvm. 

Samt plantning af hæk liguster eller bøg 80 m.

 

I alt samlet pris 79.800 plus moms.

Anlægsgar tner  

120 kvm  filsebelægning +  såning af græs 450 kvm.  + plantning af hæk 80 m. 79.800 kr.  plus moms
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Nedrivning

Kloak, jord & betonarbejde

Hos HTS kan vi også være behjælplig med ned-

rivning af jeres gamle bolig. 

Hos HTS har vi vores egen entreprenør afdel-

ing men bruger også vores godkendte samarbejd 

partner til vores mange opgaver så ingen opgave 

er for store os. Vi tar os af nedrivnings tilladelse 

færdig melding til komunen. HTS sortere og sikre 

Vi udfører alle former for jord- og betonarbejde – store og små opgaver, for private og erhvervskunder.  

Vi klarer alt fra nyanlæg, reparationer, opgravninger og nedlægninger.

Kloakarbejde er en nødvendig del af mange byggeprojekter.  Med vi tager os også af alt fra et tilstoppet 

afløb til en utæt kloakledning.  

sig at farligt affald bliver kørt de rigtig steder hen 

og sorteret korrekt. 

Hvorfor rive ned og bygge nyt?
•   Bedre udnyttelse af varmekilden i bygningen   

•   Billigere forsikinger   

•   Minimal vedligeholdelse  

•   Forbedring af indeklima



Totalrenovering af restaurant i gammel vandmølle. 
 
Stueetage med køkken og restaurant med rustikt gulv i massivt egetræ, loft i gips med 

indlagte akustik felter og spots,  førstesal med gulv i rustikke planker.  Alt gjort med stor  

respekt for bygningen oprindelige Historie og konstruktion.

FRA  

GAMMELT 

TIL NYT

Totalrenovering af Strids Mølle

FØR:
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Vil du/I høre mere om mulighederne for at få drømmene gjort til virkelighed,  

så ring til indehaver af HTS – Høng Tømrer & Snedkerfirma,  Anders Petersen,  

på telefon: +45 22 54 09 35 eller klik ind på hjemmesiden: www.hts-huse.dk.

Referencer

• Kalundborg Kommune

• Holbæk Centralsygehus

• Nybyggerier af parcelhuse i Slagelse

• Nybyggerier af parcelhuse i Roskilde

• Nybyggerier af parcelhuse i Svogerslev



Friluftsgården Vinde Helsinge. Totalentreprise.

Opførelse af dag institution 420 kvm, opdelt i 2 afdelinger til små og større børn, gulvvarme i alle 

rum, varmekilde jordvarmeanlæg.  Anlæg af parkeringsplads med belægning. Opførelse af lagerbyg-

ning med toiletter ved boldbane bag institutionen, gangsti fra parkeringsplads til boldbaner mm.  

En total løsning hvor der er tænkt på godt indeklima og Best energi udnyttelse.

Institutioner og skoler

Institution på 420 m2 og med  en legeplads på  
5000 m2 
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Vil du/I høre mere om mulighederne for at få drømmene gjort til virkelighed,  

så ring til indehaver af HTS – Høng Tømrer & Snedkerfirma,  Anders Petersen,  

på telefon: +45 22 54 09 35 eller klik ind på hjemmesiden: www.hts-huse.dk.

HTS – Høng Tømrer & Snedkerfirma 
- Vores styrke er godt håndværk og tilfredse kunder



Opførelse af nye rækkehuse 725 kvm med 7 lejligheder. 

Fællesrum og kontor, gulvvarme i alle rum, varmekilde fjernvarme,  parkeringsplads, terrasse  

og lejligheder til enhver smag og behov.  Anlæg af græs arealer en komplet løsning hvor vi har 

kræset for detaljerne da vi kan udføre alle opgaver I entreprisen selv.

Nye rækkehuse
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- Vores styrke er godt håndværk og tilfredse kunder

Vil du/I høre mere om mulighederne for at få drømmene gjort til virkelighed,  

så ring til indehaver af HTS – Høng Tømrer & Snedkerfirma,  Anders Petersen,  

på telefon: +45 22 54 09 35 eller klik ind på hjemmesiden: www.hts-huse.dk.

HTS – Høng Tømrer & Snedkerfirma 
- Vores styrke er godt håndværk og tilfredse kunder



ATTRAKTIVE BYGGEGRUNDE

se mere på www.hts-huse.dk

- Vores styrke er godt håndværk og tilfredse kunder

Fra kr. 795.000,-

HTS leverer et nøglefærdigt hus  
– skræddersyet til kundens ønsker 

 – fra kun  11.500 kr. pr. m2 (inkl. moms)
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HTS – Høng Tømrer & Snedkerfirma 
- Vores styrke er godt håndværk og tilfredse kunder

Skovbrynet er et nyt boligudviklingsområde 

5 min øst for Slagelse. Med beliggenhed ved 

siden af Golfbanen og udsigt ud over det åbne 

agerland har grundene mange naturmæssige 

kvaliteter. Som en ekstra gevinst vil du være 

på motorvejen på under 2 min, hvis du er 

pendleren, der arbejder i hovedstaden. 

Fra Slagelse har du under 1 times kørsel 

derind! Udover de åbenlyse kvaliteter i den 

naturrige beliggenhed, så udmærker udstyk-

ningen sig ligeledes ved friheden i byggeriet 

for køberen!

Skovbrynet,  
4200 Slagelse




