
”Det skal være en katalysator for det 
gode og simple liv med nærvær, tid og 
ro med familien og venner. Vi leverer fuldt 
indrettede sommerhuse med et bære-
dygtigt aftryk. Vi har indtænkt integreret 
vand- og strømbesparende løsning. 
I vores huse har Quooker selvfølgelig 
erstattet elkedlen.”

PENJA sommerhuse giver det danske 
sommerhusmarked et bæredygtigt, dansk 
produceret og arkitekttegnet sommerhus 
med utroligt lave driftsomkostninger og 
minimal vedligeholdelses – til gavn for 
sommerhusbrugerne og for kloden.

Bæredygtig livsstil - også i 
feriehuset
Når vi vil væk fra hverdagen, så tager vi i 
sommerhus. Og at sommerhuslivet tages 
til nye højder med en Quooker er både 
funktionelt og miljørigtigt. For en Quooker 
er smart i fritidshuset af flere grunde:
•  Dit vandforbrug bliver mindre, fordi  

du koger præcis den mængde vand,  
du har brug for 

•  Dit strømforbrug bliver mindre, fordi  
du bruger mindre energi på at koge 
mindre vand 

•  Du sparer plads på køkkenbordet,  
væk med elkedel og traditionel  
kaffe maskine

Destinationen til ferie, fritid og 
det gode liv
Et indflytningsklart PENJA sommerhus 
sørger for, at du kan tjekke ind i et fuldt 
indrettet sommerhus med interiør og 
eksteriør fra FDB Møbler, IKEA, HWAM, 
grill-/bålplads fra OFYR, redte senge, 
porcelæn, glas, bestik i skufferne og 
kogebøger fra Claus Holm til din mad-
lavning – og en Quooker i køkkenet.  

”  Danskerne vil have moderne 
rammer med minimal  
vedligeholdelse og lave 
driftsudgifter, når de bygger 
sommerhus.”  
Jane Pennerup, direktør for PENJA

PENJA – bæredygtigt, dansk produceret og arkitekttegnet sommerhus

Quooker har erstattet elkedlen

Om PENJA
PENJA er konstrueret af virksomhedens 
grundlægger Jane Pennerups navn, 
PEN fra efternavnet og JA fra fornav-
net. Jane har udviklet boligområder og 
bygget boliger de sidste 15 år. Al den 
viden og de erfaringer, boligbyggeri 
har givet på godt og ondt, ønsker Jane 
at give videre, således alle kan få god 
kvalitet til de bedste priser med bære-
dygtige materialer og processer.


