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assatrends Living, der holder til i 
Kvistgaard i Nordsjælland, produ-
cerer kvalitetsannekser, forædlet 
og udviklet løbende gennem de 
sidste 12 år. Det er annekser, der 
uden problemer kan placeres i 

haven, hvis man har brug for noget ekstra plads 
til teenageren, au-pairen, et hjemmekontor eller et 
praktisk tilbehør til sommerhuset. Det er kun fanta-
sien, der sætter grænser. Som en ekstra bonus kan 
annekset anvendes til andre spændende ting eller 
sælges, når fx teenageren flytter hjemmefra, idet 
det nemt kan flyttes igen - og dermed kan man få 
investeringen helt eller delvist dækket ind igen. Det 
hele er udført med dansk arbejdskraft og stort set 
danskproducerede varer – til konkurrencedygtige 
priser. 
”Vi kan tilpasse projekterne efter kundernes ønsker 
og leverer altid en høj kvalitet. Projekterne leveres 
i høj grad som plug’n’play byggerier, hvilket vil 
sige, at annekset er tilsluttet og i brug samme dag, 
som levering. Vi har endvidere effektive løsninger 
for fugtspærring fra terræn samt smarte løsninger 
for gulvvarme med lavt energiforbrug, som ikke er 
særligt omkostningstungt i forhold til traditionel 
opvarmning,” fortæller indehaver Peter Franck og 
tilføjer: ”I alle vores byggerier anvender vi, udover 
konventionel isolering, en kraftigt isolerende damp- 
& radonspærre, som er flerlags refleksiv og som 

Går du og mangler plads i boligen eller sommerhuset, er Casatrends 
Livings high-end annekser den fleksible, kvalitetsfyldte og prisvenlige løsning. 

LUKSUS ANNEKSER TIL 
KONKURRENCEDYGTIGE PRISER

blandt andet bruges i fly- og rumfartsindustrien. 
Det er et superisolerende materiale, som holder på 
varmen om vinteren og opleves svalt om somme-
ren. Fordi det fylder så lidt, giver isoleringen samti-
dig 20% mere gulvareal og loftshøjde til rådighed. ”

Gennemarbejdede produkter
Da alle Casatrends Livings byggerier produceres 
indendørs, trygt og sikkert i opvarmet produkti-
onshal, er man sikker på, at de altid leverer gen-
nemarbejdede kvalitetsprodukter. ”Når vi arbejder 
indendørs, er vi for eksempel sikre på, at isolerin-
gen ikke bliver våd på grund af vejret. Vi leverer 
nøglefærdige løsninger i totalentreprise udfærdiget 
efter kundens specifikke ønsker. For eksempel har 
vi udviklet specielle annekser i lav højde kaldet 
”Cabincasa LOW”, som udmærker sig ved specielle 
limstrøer & -spær, der betyder, at man får op til 220 
cm i indvendig loftshøjde. Det gør, at annekserne 
kan stilles helt ud til naboskel, hvor højdegrænsen 
ofte er 250 cm.” siger Peter Franck. Casatrends 
Living producerer meget stærke og flytbare enhe-
der som betyder, at støbt fundament til bygningerne 
ikke er nødvendigt. 

Tilfredse kunder hver gang
Når man handler hos Casatrends Living, er der 
ingen ekstra regninger samtidig med, at den høje 
kvalitet er stærkt prioriteret, pointerer Peter 

Franck: ”Vi går meget op i at have tilfredse kunder, 
hver eneste gang, vi sælger noget. Derfor lægger 
vi gerne 10-30 timer i enden på et projekt, for at 
kunden føler sig godt serviceret og alle aftaler over-
holdes.” 

Casatrends Living kan producere færdigbyg annek-
ser fra kr. 10.000 pr. m2 inkl. moms. Prisen er AB 
fabrik for annekset - dertil kommer udlægning af 
fundamentspunkter, evt. malerentrepriser, trans-
port & indhejs - og ved tilvalgt badeværelses option 
(kloakering, vvs k-vandstik tilslutning). ”Det er alt 
sammen noget, vi kan tilbyde at udføre i totalen-
treprise til en god pris. Det kræver altid dialog og 
besøg på kundens lokation for opmåling og endeligt 
pristilbud. Hos os er kunden i fokus, kvaliteten i 
højsædet og levering sker altid til tiden,” slutter 
Peter Franck. 

Se mere på www.casatrendsgroup.com
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Peter Franck, som 

selv er idémanden bag 

annekserne, har i mere 

end 30 år designet på 

ekspertniveau i CAD 3D 

og har endvidere haft 

en succesfuld karriere 

som projektleder i den 

industrielle sektor. Det 

er derfor Casatrends 

Livings annekser i de se-

neste 12 år, er rendyrket 

til et højere niveau end 

det traditionelle anneks. 

Den innovative tilgang 

inden for byggeri har 

blandt andet medført, 

at virksomheden i 2006 

blev inviteret af uden-

rigsministeriet med på 

en erhvervstur til San 

Francisco med HKH 

Prins Joakim og var med 

til at åbne det danske 

innovationscenter i 

Silicon Valley, USA.


