
Før aktiv beton- og fliseimprægnering. Efter imprægneringen, der også giver pæne og rene sten- og fliseoverflader, der er fri 
for mos og alger.

Den enkelte husejer får nu 
en helt ny mulighed for ak-
tivt at tage del i kampen 
mod de sundhedsskadelige 
NOx-partikler, der findes 
i indåndingsluften og pri-
mært stammer fra bilernes 
udstødning.

Et nyudviklet impræg-
neringsmiddel kan nem-
lig ikke blot holde fliserne 
og belægningsstenene om-
kring huset fri for mos og 

alger, men har også luft-
rensende egenskaber, der 
minder om træernes foto-
syntese.

Nyheden lanceres af fir-
maet StoneTreatment i 
Vallensbæk og hedder Ak-
tiv Beton- og Fliseimpræg-
nering. Det unikke og ak-
tive ved dette middel er, at 
det indeholder det naturli-
ge mineral titaniumdioxid, 
der fungerer som katalysa-

tor i en proces, hvor energi-
en fra solens stråler bruges 
til at nedbryde og omdanne 
luftens indhold af NOx til 
uskadeligt nitrat.

Denne luftrensende pro-
ces sker samtidig med, at 
fliserne bliver renset for 
mos, alger og andet orga-
nisk snavs. Luftens NOx-
forurening sætter sig først 
på flisebelægningen og dan-
ner grobund for alger og 

mos. Ved kontakten med 
titaniumdioxid nedbrydes 
NOx-forureningen af solly-
set, og regnen skyller heref-
ter de nedbrudte NOx-par-
tikler væk sammen med 
mos og alger.

Aktiv Beton- og Flise-
imprægnering leveres i en 
dunk med 2,5 liter og skal 
blot påføres fliserne og be-
lægningsstenene med spray 
eller malerrulle. Overfladen 

vil herefter være aktiv i op 
til 15 år. I hele denne perio-
de vil husejeren bidrage til 
at bekæmpe luftforurenin-
gen og kan samtidig glæde 
sig over pæne og rene sten- 
og fliseoverflader, der er fri 
for mos og alger. Behandlin-
gen sker med et naturligt 
vandbaseret produkt, der 
på ingen måde er giftigt, og 
som ikke farver fliserne og 
stenene.

StoneTreatments store 
sortiment af specialmidler 
til miljørigtig overfladebe-
handling forhandles landet 
over gennem førende bygge-
markeder, tømmerhandler 
og fliseforretninger, og den 
vejledende udsalgspris for 
en dunk med 2,5 liter Ak-
tiv Beton- og Fliseimpræg-
nering er 499 kroner inklu-
siv moms.

Fliser renser indåndingsluften
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Sagsnr. 3316Kontant 495.000
Ejerudgift pr. md. 1.130
Udbetaling 25.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.185/1.869

Regulær villa på landet
Velkommen til Vestre Skivevej 77. Beliggende i landlige omgivelser er her en helt regulær
villa. 107 kvm bolig i grundplan og mulighed for udnyttelse af 63 kvm i tagetagen. Dertil
et par solide udhuse med henholdsvis 65 og godt 130 kvm samt en fin garage.

Det hele er opført på en 2.758 kvm stor grund.

Bolig m2 117
Stue/vær 2/2 Opført 1936

Grund m2 2.758
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Sagsnr. 3313

Kontant 1.425.000
Ejerudgift pr. md. 1.803
Udbetaling 75.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 6.186/5.303

Familievenlig villa med mange
værelser
Velkommen til Kærvej 17. Med en central
og familievenlig beliggenhed, ikke langt
fra alle dagligdagens fornødenheder,
ligger denne flotte og indflytningsklare
etplansvilla. Villaen er beliggende på en
lukket villavej i rolige omgivelser i
Stoholm. Bare 5 minutters gang fra
adressen har du indkøb, skole,
børneinstitutioner, bus- og togforbindelser
mod Viborg og Skive, grønt område m.m.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tager du cyklen har du samme antal
minutter til fritidsaktiviteter.
 
Flot og veldisponeret villa opført i 1972
med hele 158 kvm beboelse i et plan plus
26 kvm i bolig kvalitet. Grunden har et
areal på 812 kvm med dejlig, nem have
og solvendt terrassemiljø samt nyere
anlagte fliser rundt om villaen.
 
Inde som ude er villaen løbende renoveret
og opdateret over årene med bl.a. HTH
køkken, bryggers elementer, vinduer og
døre, næsten alt strøm er skiftet, nyere
anlagte fliser rundt om huset og isoleret
opbevarings skur i indkørslen.
 
Boligen indeholder køkkenalrum, stor
stue, soveværelse, 3 værelser, kontor/
værelse, stort værelse i bolig kvalitet,
badeværelse med gulvvarme, gæstetoilet,
entre og bryggers med skabsplads og
plads til vaskefaciliteter.
 
Fra stuen er der udgang til sydvendt
terrasse og have - den perfekte plads til
Weber grillen i de lyse sommeraftner.
 
Ønsker du fremvisning af denne
familievenlige villa, så byder Estate
Torsten Nielsen velkommen.

Bolig m2 158
Stue/vær 1/5 Opført 1972

Grund m2 812
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Sagsnr. 3270

Kontant 795.000
Ejerudgift pr. md. 1.419
Udbetaling 40.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.480/2.979

Velholdt etplansvilla i Kjeld-
bjerg
På en stille villavej, i Kjeldbjerg, ligger
denne velholdte etplansvilla. Kjeldbjerg er
en mindre landsby ca. 10 km fra Skive og
5 km fra Stoholm, med et befolkningstal
på godt 250 personer, som er en god
blanding af børnefamilier, unge og ældre.
Huset er opført i 1972 på en 763 kvm stor
grund. I 1983 blev vinklen på stuen
tilbygget og senest blev en stor flot
udestue opført. Her får man 164 kvm
bolig med en god planløsning.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huset er indrettet med bryggers med
skabsplads og plads til vaskefaciliteter,

Bolig m2 164
Stue/vær 1/4 Opført 1972

Grund m2 763
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