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D’Madame Brigitte Brouwers- 
Kartheuser ass eng Fra vum Fach. 
Säit iwwer 36 Joer ginn an hirem 
Betrib CLK staark Haiser gebaut. 
Hir Ekipp besteet aus 120 Mataar-
bechter, déi mat hir zesummen 
déi selwecht Leidenschaft deelen: 
Zesumme mam Client säin Haus 
fir d’Liewe bauen, no Wonsch, 
schlësselfäerdeg, am Budget, an 
dat ouni Contrainten! CLK huet et 
och zu kengem Moment an hirer 
laanger Geschicht verpasst, fir 
mat der Zäit ze goen. Et ass een 
houfreg op dat wat geleescht gouf 
esou wéi op dee gudde Ruff, deen 
een zesumme genéisst.

Säit 2012 ass all 5. Passivhaus  
vu CLK gebaut ginn!

Den Trend vum Passiv ass scho 
fréi vu CLK erkannt ginn. Dat ass 
doduerch bedéngt, dat d’Patronne 
vu Ufank un ëmmer no de no-
haltegste Léisunge gesicht huet. 

T’sollt bei CLK esou natierlech 
wéi méiglech gebaut ginn, ouni 
awer dat d’Qualitéit drënner leit. 
D’Kompromësser goufe fonnt, 
d’Erfarunge gesammelt, a wéi 
et dunn zu Lëtzebuerg zum Ëm-
schwong zum Passivbau koum, 
wor CLK scho laang prett an hir 
Passivhaiser Standard: ”De Client 
hätt gären säin Haus. En denkt 
nitt onbedéngt un éischter Plaz un 
e Passivhaus. Seng Suerge sinn 
éischter, op en och alles dat ëmge-
sat kritt, wat een sech virstellt, an 
op dat och alles am Budget passt. A 
genee dora si mir staark: mir baue 
Passiv ouni awer dat de Client op 
iergend eppes verzichte muss.  Au 
contraire: en huet Massiv Choix! 
Nitt fir näischt gouf vun 2012 un all 
5. Passivhaus hei am Land vu CLK 
gebaut!” 

Source Ministère de l’Environne-
ment - Calcul sur base des primes 
accordées par l’Etat depuis 2012.

Virtuell Realitéit mécht et 
méiglech: Scho während dem 
Avant-Projet duerch säin Haus 
spadséieren!

Wie mat CLK baut, ass berouegt: 
Een Uspriechpartner, sämtlech 
Corps de Metier am Haus, e mas-
sive Choix u Plättercher, Biedem, 
Dieren, Sanitär, Kiche – och am 
Standardpräiss. Et behält een 
och den Iwwerbléck, well am 
Showroom zu Mäerzeg ass alles 
kloer markéiert wat am Stan-
dardpräiss dran ass. Schon 
eleng d’Eraussichen ass eng 
Freed, well een direkt mierkt, dat 
enorm vill Choix do ass an dat een 
op näischt ze verzichte brauch.

E weideren Héichpunkt am ge-
meinsame Plange vum Haus ass 
d’Presentatioun vum Avant-Pro-
jet. De Client kritt e VR- Casque 
un, a scho befënnt e sech a sen-
gem virtuellen Haus. Des Technik 
erlaabt et e geneet Gefill fir säin 
Haus ze kréien. Nitt all Mënsch 
fënnt sech op engem normale 
Plang erëm a ka genee d’Volume 
vun de Reim verstoen. Mat dë-
ser ëmwerfender Technik trëppelt 
de Client duerch säin zukünftegt 
Haus, a ka vu Raum zu Raum 
”goen“ an alles ”begräifen“. An 
deenen 3D-Biller fléisst alles ze-
summe wat beschwat a geplangt 
gouf. Et erlaabt och am Detail 
ze gesi wat ee fir seng Sue kritt. 
Deemno keng béis Iwwer-
raschunge mä d’Virfreed dat alles 
genee sou gëtt wéi ofgemaacht.

FRAU AM BAU!
All 5. Passivhaus hei am Land gett vu CLK gebaut!

Kommt en CLK 
Haus op Gréiwels 
kucken!
Einfach uruffen an e RDV huelen. 
Zu Gréiwels steet e Prachtexem-
plar vun engem CLK Passivhaus. 
Do ass alles resuméiert wat hei 
beschriwwe gouf. Do steet de 
Beweis, dat ee bei CLK am Passiv 
op NÄISCHT ze verzichte brauch 
an awer am Budget läit. 
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