
Ærlighed og troværdighed. To ord, der danner ram-

me om hele HauCons måde at arbejde på – og nu 

også arkitekturen bag domicilet. Her styrker rustik-

ke ubehandlede overflader signalet om en virksom-

hed, der tænker åbent og ærligt.

HauCons domicil efterlader intet til tilfældighederne. Alt er gen-

nemtænkt ned til mindste detalje for at sikre det helt rigtige udtryk. 

Direktør Jan Haugaard fortæller: ”Vores domicil skal signalere det, 

vi kører rundt og fortæller vores kunder. Altså skabe en forventning 

om en ærlig samarbejdspartner, hvor tingene bare er i orden”. Re-

sultatet er en stram og rustik arkitektonisk linje, hvor alle elemen-

ter er tænkt i samspil. 

Her er ingen pyntede detaljer eller overflødige effekter. ”Less is 

more. Det, der er, skal være i orden. Samtidig ville vi have et ær-

ligt udtryk, der ikke gemmer det rustikke væk bag fine overflader”, 

fortsætter Jan Haugaard. Af samme grund er de fleste murstens-

vægge bevaret rå ligesom de store betonfliser på gulvene. 

Da valget af varmeløsning skulle findes, tog HauCon kontakt til Ribe 

Jernindustri A/S. Den klassiske hvidlakerede radiator skulle erstat-

tes af et mere råt look. ”Med de rå RIOpanel radiatorer leverede 

Ribe Jernindustri A/S en rigtig flot løsning, som passede perfekt 

til det, vi gerne vil fortælle. Alle radiatorer er rå – kun overfladebe-

handlet med lak. Det betyder, at man kan se alle slibe- og svejse-

mærker. Altså et meget ærligt og rustikt udtryk, som vi er meget 

stolte af – og som kunderne roser os for”, slutter Jan Haugaard.
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